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Förord 
På uppdrag av Trafikverket har Ramböll tillsammans med WSP och VTI 
genomfört projektet ”Effektsamband för vägtransportsystemet – Kartläggning 
av användning samt uppdatering av effekter”. Projektet initierades i början av 
2010 och avslutades i januari 2013.  

Beställare av projektet har varit Inga-Maj Erikson på Trafikverket. Ansvarig för 
projektet har varit Svante Berg på Ramböll Sverige AB. 

De katalogansvariga på Trafikverket har medverkat i projektets fortskridande 
och har getts tillfälle att delta i processen för att kommentera innehåll och 
framsteg. Ett tack riktas till dessa personer för värdefulla kommentarer och 
visat intresse.  

För Rambölls räkning har följande personer varit delaktiga i projektgruppen 
Svante Berg, Mikael Spjut, Anna-Lena Söderlind, Ulrik Berggren,  Jutta Pauna. 
Hos WSP har följande personer varit delaktiga i projektarbetet Stina Hedström, 
Christian Nilsson, Anna Carlborg och Kia Hultin. Hos VTI har följande personer 
varit delaktiga i projektarbetet Anna Vadeby och Susanne Gustafsson. 

Efter rapportens färdigställande har Mathias Wärnhjelm, Trafikverkets enhet 
för kortsiktig planering (expert inom trafik i tätort), presenterat resultaten för 
Sveriges kommuners och landstings FoU-grupp för gator och trafik. Deras 
synpunkter var främst att effektsamband (kunskap och åtgärder och deras 
effekter) för cyklister och gående har hög prioritet. De föreslår insatser för att 
nå ökad spridning av effektkataloger, gärna i tematisk form.  

I Trafikverket har enheten för samhällsekonomi och modeller övergripande 
ansvar för effektsamband och effektkataloger. Från den enheten har Kerstin 
Grandelius och Peter Palholmen följt och deltagit i vissa av projektets aktiviteter 
samt granskat den preliminära slutrapporten. 

Peo Nordlöf 

Chef enheten för samhällsekonomi och modeller 
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Sammanfattning 
BAKGRUND, SYFTE OCH METOD 

Detta projekt har studerat hur ”Effektsamband för vägtransportsystemet” 
hanterar åtgärder i tätort samt hur dessa kan utvecklas för att bättre stödja 
kommunernas behov. Syftet har varit att:  

• Kartlägga och utvärdera användningen av effektsamband för tätorter samt 
studera vilka samband som efterfrågas vid olika typer av analyser. 

• Kartlägga nyttan av effektsamband och hur effektsamband påverkar valet av 
åtgärd för tätort. 

• Inventera befintliga effektsamband inom tätortsmiljö  

• Undersöka behovet av nya effektsamband och vilka som behöver förbättras. 

 

Projektet har avgränsats till att enbart behandla de effektsamband som finns 
beskrivna i Trafikverkets publikation ”Effektsamband för 
vägtransportsystemet”. I övrigt har projektet avgränsats till att enbart kartlägga 
behovet av uppdatering och förbättring. Detta innebär att projektet som sådant 
ej tar fram nya och uppdaterade effektsamband utan enbart levererar 
information kring behov. 

 

Projektet har delats upp i inventering av kunskapsläge, problemanalys och 
metodutveckling, projektarbete och tillämpningsstudier, sammanställning och 
slutsatser, implementering samt analys och slutdokumentation. Tre delstudier 
har genomförts genom 7 djupintervjuer, enkät med drygt 500 svar samt 27 
typfallsstudier inom 5 områden. 

 

TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDNING 

Generellt visar studierna att man för tätort inte har tillgång till ett bra underlag 
för att beskriva åtgärders effekter inom tätort.  De underlag man främst 
använder är ganska informella och ostrukturerade, dvs. praktisk erfarenhet och 
goda exempel från andra kommuner, snarare än färdiga handböcker och 
metoder. Trafikverkets effektsamband är mer eller mindre okända för tätort och 
har en mycket låg användning enligt enkätundersökningen. Publikationsserien 
används i högre utsträckning av konsulter än av personer som arbetar i 
kommuner eller kommunala bolag. 

 

Trafikverkets effektsamband används i högre grad i de fall Trafikverket är 
utförare eller beställare av projektet. När kommuner står bakom projektet är 
användingen inte lika utbredd. En delförklaring till detta är att begreppet 
effektsamband inte är lika etablerat hos kommunerna som hos Trafikverket 
snarare än att kommunerna inte använder några samband alls. Denna 
”okännedom” om begreppet effektsamband utanför Trafikverket är något som 
både enkäten, djupintervjuerna och typstudierna visar på.  

 

Katalogerna Nybyggnation och förbättring samt Gemensamma förutsättningar 
används i högre utsträckning än de andra katalogerna inom Trafikverkets 
publikationsserie eftersom många effektsamband och metoder som använts i 
typfallsprojekten finns beskrivna i de katalogerna, t.ex. fyrstegsprincipen och 
samlad effektbedömning. I första hand används Trafikverkets publikationsserie 
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som ett uppslagsverk. De används även för val och motivering av åtgärd, 
effektbedömning för nybyggnation och förbättringsåtgärder samt 
samhällsekonomiska kalkyler. I djupintervjuerna nämns även att 
effektsambanden används för att sätta upp långsiktiga mål och hitta 
arbetsmetoder. 

  

Enkätstudien visar att tillgängligheten på Trafikverkets hemsida upplevs som 
bättre än användbarheten för åtgärder inom tätort. Samtliga fem kataloger 
uppfattas som bättre vad gäller innehåll än struktur. Sämst upplevs katalogerna 
vara när det gäller uppdateringar. Den katalog som anses som bäst när det 
gäller aspekterna innehåll, struktur och uppdateringar är Nybyggnation och 
förbättringar.  

  

BEHOV 

Utifrån enkätstudien konstatera att behovet av underlag kring effektsamband, 
såväl tillgång till som utveckling av, är stort. Samtidigt kan vi konstatera att 
användningen av befintliga handböcker är relativt låg, inte minst vad gäller 
Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet.  

 

De viktigaste orsakerna som visar på brist för att beskriva åtgärders effekt inom 
tätort är att: 

• det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter för en 
kombination av olika åtgärder , ex fysiska kombinerat med påverkansåtgärder. 

• det saknas information/kunskap om hur man väger ihop olika typer av 
effekter för en åtgärd, ex samhällsekonomisk bedömning. 

 

Det finns både brist på kunskap om effektsamband för tätort och brist på en 
mängd olika effektsamband. Detta stora behov måste vägas mot kostnad och 
arbetsinsats för att ta fram olika effektsamband. En del är lättare att ta fram och 
en del är svårare. I projektet har en mängd önskemål om behov av stöd och 
utveckling av många effektsamband framförts. Nedan listas de tre effekter inom 
varje område som har fått flest önskemål om utveckling enligt enkätstudien: 
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Område Effekter 

Nybyggnation och 
förbättring av 
vägar och gator 

 

Oskyddade 
trafikanter 

Exploaterings-
effekter 

Trängsel 

Gång och cykel 

 

Tillgänglighet till 
målpunkter i tätort 

Trafiksäkerhets-
effekter 

Trygghet 

Kollektivtrafik 

 

Regional 
utveckling 

Tillgänglighet för 
kollektivtrafiken 
till målpunkter i 
tätort 

Trygghet 

Hållbart resande 

 

Överflyttning från 
bil till gång och 
cykel 

Överflyttning från 
bil till 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik 

Drift och underhåll  

 

Trafiksäkerhets-
effekter 

Kostnader Oskyddade 
trafikanter 

Logistik och 
godstransporter 

 

Tillgänglighet till 
målpunkter vid 
lastning och 
lossning av gods 

Omlastnings-
terminal samt 
logistikcentra 

Kostnader 

Planeringsförutsätt
ningar 

Effektbeskrivning 
av flera 
sammanhängande 
åtgärder  

Stöd vilka 
kalkylvärden/ 
värderingar som 
finns och hur 
man använder 
dem 

Trafikalstrings
tal 

 

För mer en mer detaljerad rekommendation se kapitel ”Rekommendationer”. 

  

Djupintervjuerna visar på att det finns behov av ytterligare stöd för följande 
effekter:  

• Effektsamband som visar helhetseffekter av större åtgärder eller 
flera åtgärder 

• Effektsamband för påverkansfrågor inom områden som 
kommunen har rådighet över, ex förmåner för miljöbilar, subventioner, skatter, 
vilka möjligheter kommunen har som arbetsgivare att uppmuntra hållbart 
resande etc 

• Kostnadssamband och bättre underlag kring samhällsnytta  

• Effektsamband för oskyddade trafikanter med fokus på barn och 
skolor 

• Kollektivtrafik, främst vad det gäller planering 

 

Utifrån resultatet från behov och användning finns det underlag för 
Trafikverket att i sin roll som medfinansiär ställa krav på att använda styrande 
dokument, metoder och verktyg.  
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FORM  

Genom intervjuer och enkäter har behov och önskemål om utformning av 
effektsamband undersökts. Majoriteten av de svarande i enkäten önskar 
handböcker som främsta stöd för att beskriva åtgärders effekter inom tätort. 
Ungefär hälften av respondenterna önskar också stöd i form av 
beräkningsverktyg och något färre i form av checklistor och utbildning/kurs. 
Även bättre index och sökbarhet samt checklistor för beställare med fokus på 
effektsamband efterfrågas. Utbildning anges också som viktigt både i 
enkätsvaren och i djupintervjuerna. 

 

Sammanfattningsvis är det kanske trots allt viktigare med utbildning samt 
informationsinsatser än Effektsambandens utformning och form för att få ett 
bättre nyttjande av Effektsamband i tätort.  
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Inledning 
Trafikverkets publikation Effektsamband för vägtransportsystemet (kallas även 
i rapporten EfV)  utgör en av grundstenarna i Trafikverkets verksamhet och 
innehållet ligger till grund i många av de prognos- och analysverktyg som 
Trafikverket använder. Publikationen är tänkt att användas som ett stöd i 
arbetet med att prioritera åtgärder som skall leda mot uppsatta mål på ett 
samhällsekonomiskt effektivt sätt. Användningsområdena är många exempelvis 
används publikationen vid målformulering, åtgärdsplanering, åtgärdsval samt 
åtgärdsuppföljning. Effektsamband för vägtransportsystemet utgör en grund till 
problemstudier, förstudier (åtgärdsvals studier) och utredningar.1 

Med effektsamband avses sambanden mellan åtgärder och deras konsekvenser 
på samhället2. Publikationen Effektsamband för vägtransportsystemet 
innehåller sammanställda kunskaper från forskning och utveckling samt 
praktiska erfarenheter och är ett värdefullt stöd i arbetet med att hitta lösningar 
som på bästa sätt uppfyller medborgarnas och näringslivets behov samtidigt 
som uppsatta mål från riksdag och regering kan uppnås.  

Publikationen Effektsamband för vägtransportsystemet omfattar 
effektsamband inom flera områden och består av delarna; Gemensamma 
förutsättningar, Kollektivtrafik, Drift och underhåll, Nybyggnad och förbättring 
samt Sektors- och myndighetsutövning. Innan projektet avslutades ändrades 
katalogindelningen (2012)  och det finns numera fyra delar:  

• Samhällsekonomiska analyser i transportsektorn 

• Tänk om och optimera 

• Drift och underhåll 

• Bygg om eller bygg nytt 

Innehållsmässigt har mindre justeringar genomförts. Publikationen hittas på 
Trafikverkets hemsida. 

Bakgrund 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att uppdatera effektkatalogerna för att 
de senaste kunskaperna skall finns sammanställda på ett bra sätt. 
Effektsamband för vägtransportsystemet har i många fall ett starkt fokus på 
landsbygdsmiljö samtidigt som vissa delar även är eller skulle kunna vara 
applicerbara inom tätort.  

Trafikverket ser det som sin uppgift att utveckla effektsambanden även för 
tätort för att på så sätt underlätta kommunernas arbete samt stimulera 
samarbeten kring gemensamma frågor. Effektsamband för tätort är därför en 
viktig utvecklingsfråga, hur sambanden ska presenteras, vilka samband som 
behöver tas fram och vilka samband som redan finns idag men behöver 
uppdateras och utvecklas. Detta är några av de frågor som varit ledande i 
projektet. 
   

                                                            
1 Gemensamma förutsättningar 
2 www.trafikverket.se 
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Syfte 

Detta projekt studerar hur ”Effektsamband för vägtransportsystemet” idag 
hanterar åtgärder i tätort samt hur dessa kan utvecklas för att bättre stödja 
kommunernas behov. Syftet i detalj har varit att:  

 Kartlägga och utvärdera användningen av effektsamband för tätorter 
samt studera vilka samband som efterfrågas vid olika typer av analyser. 

 Kartlägga nyttan av effektsamband och hur effektsamband påverkar 
valet av åtgärd. 

 Kartlägga befintliga effektsamband inom tätortsmiljö. 

 Undersöka behovet av nya effektsamband samt vilka som kan 
uppdateras och behöver förbättras 

 

Avgränsningar 

Projektet har avgränsats till att enbart behandla de effektsamband som finns 
beskrivna i Trafikverkets publikation ”Effektsamband för 
vägtransportsystemet”. Det finns flera andra källor när det gäller att beskriva 
åtgärders effekter på olika tillstånd. Som exempel kan nämnas SKL:s 
publikation ”Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort”. Katalogen redovisar 
effekter av ett antal tätortsspecifika åtgärder och riktar sig direkt till 
kommunala tjänstemän. Utöver denna finns det även många typer av 
åtgärdskataloger på den internationella arenan, som exempel kan nämnas 
TØI:s Trafiksäkerhetshandbok.  

I övrigt har projektet avgränsats till att enbart kartlägga behovet av uppdatering 
och förbättring. Detta innebär att projektet som sådant ej tar fram nya och 
uppdaterade effektsamband utan enbart levererar information kring behov.  

 

Organisation 

Projektets organisation har bestått av Ramböll Sverige AB, WSP och VTI 
(Statens väg- och transportforskningsinstitut). Beställare från Trafikverket är 
Inga-Maj Ericsson. 
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Metodik 

Projektets har delats in i flera etapper enligt nedan. I projektansökan gjordes en 
preliminär etappindelning som hållits intakt även om vissa mindre revideringar 
genomförts. Totalt sett har projektet delats upp i 6 olika etapper. Dessa har ej 
helt och hållet bedrivits i kronologisk ordning då vissa etapper överlappat 
varandra i tidplanen. Det mest arbetsintensiva skedet i projektet har bestått av 
tre olika undersökningar; djupintervjuer, webbenkät och typfallsstudier. Syftet 
med att göra olika typer av undersökningar har varit att få en både bred och 
djup kartläggning och analys av behovet av effektsamband samt att visa på 
projekt som kan tjäna som inspiration för användning av effektsamband. Nedan 
beskrivs de olika delstudierna, vad som ingått i dem och hur de förhåller sig till 
varandra. 

 

Etapp 1: Inventering av kunskapsläge 

Projektet har avgränsats till och framförallt omfattat studier av publikationen 
”Effektsamband för vägtransportsystemet” varför ingen traditionell 
litteraturstudie har genomförts. Däremot har publikationen gåtts igenom på 
detaljnivå där faktorer såsom relevans för tätort, innehållets aktualitet, brister 
etc. har studerats. Resultaten av delprojektet har legat till grund för det fortsatta 
arbetet med djupintervjuer, enkät och typfall, men även spelat en viktig roll i 
arbetet med att ta fram prioriteringsområden för framtida utveckling. 

 

Etapp 2: Problemanalys och metodutveckling 

Materialet från etapp 1 sammanställdes och behov och brister ringades in. Här 
fördes även diskussioner med de olika ansvariga för effektkatalogerna på 
Trafikverket i syftet att kartlägga deras syn på katalogen och dess status. Vidare 
studerades projektets fortsatta metodik där det bestämdes omfattningen på de 
undersökningar som genomfördes i etapp 3. 

 

Etapp 3: Projektarbete och tillämpningsstudier 

I etapp 3 som också var det mest arbetsintensiva skedet i projektet gjordes ett 
antal undersökningar. Kommunernas användning och behov av effektsamband 
kartlades via djupintervjuer, enkätsstudie och studier av genomförda projekt 
eller typfallsstudier. Nedan ges en sammanställning av metodiken för dessa 
studier: 

 

Delstudie: Djupintervjuer 

Under perioden september - november 2010 genomfördes sju djupintervjuer 
med tjänstemän i sex kommuner: Säter, Leksand, Falun, Lund, Linköping (2 
personer) samt Uppsala. Syftet med djupintervjuerna var att i både små och 
stora kommuner kartlägga användandet av effektsamband samt behov och 
önskemål. Inför djupintervjuerna hade en frågemall tagits fram av Ramböll, 
som också genomförde de flesta av intervjuerna. VTI gjorde intervjuerna i 
Linköping. Frågeformuläret var uppdelat i fyra delar; inledande frågor, 
kartläggning av användning, erfarenhet av användning samt behov och 
önskemål. 

Resultaten från djupintervjuerna finns redovisade i en promemoria. 
Djupintervjuerna utgjorde ett underlag inför enkätkonstruktionen.  
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Delstudie: Enkät 

Under november månad 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en 
webbenkät. Enkäten hade sin utgångspunkt i mallen till djupintervjuerna. WSP 
var ansvarig för enkätutformning, utskick och datainsamling. VTI och Ramböll 
bidrog till enkätens utformning och tillgång till e-postadresser. Pilotenkäter 
genomfördes bland medarbetare hos alla tre samarbetspartners. 

Syftet med enkätstudien var att kartlägga användning och behov av 
effektsamband i tätorter. Ett speciellt fokus låg på Trafikverkets 
publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet. 

Enkäten bestod av 45 frågor (varav många delfrågor så att det totalt blev ca 300 
variabler). Frågorna omfattande personens bakgrund, allmänna 
frågeställningar kring effektsamband i tätort (både användning och behov av 
stöd för att beskriva effekter), samt Trafikverkets effektsamband för 
vägtransportsystemet när det gäller användning och behov av utveckling. 

Utskicket gick till 3 365 e postadresser varav 217 stycken var icke fungerande. 
Enkäten besvarades av 508 personer, varav vardera ca 40 procent hade sin 
arbetsgivare i en kommun eller i ett privat företag. Ungefär 70 procent av de 
svarande som arbetade i kommuner och kommunala bolag var verksamma i 
små kommuner under 40 000 invånare. De flesta av respondenterna arbetade 
inom trafikplanering, trafiksäkerhet och stads- och samhällsplanering, ganska 
många också med gång- och cykelfrågor. 

Första utskicket gjordes 18 juni 2011 och påminnelser skickades 28 juni och 24 
augusti. Enkäten stängdes för svar 10 oktober 2011.  

De drygt 500 enkätsvaren analyserades av VTI, detaljerade resultaten av 
enkätstudien finns redovisade i en promemoria.  

 

Delstudie: Typfallsstudier 

Även i typfallsstudien var syftet att få kunskap om kommunernas användning 
och erfarenhet av effektsamband. Studien pågick mellan september 2011 och 
maj 2012 och ca 30 projekt kartlades. Ramböll var ansvarig för detta delprojekt 
och analyserade projekt/typfall inom områdena genomfarts- och 
förbifartsprojekt, kollektivtrafik samt påverkansåtgärder. VTI analyserade 
trafiksäkerhetsprojekt och projekt med oskyddade trafikanter, medan WSP 
fokuserade på projekt inom drift- och underhåll. Förslag på projekt kom från 
flera håll, exempelvis djupintervjuerna och kontakter internt i projektgruppen 
samt hos Trafikverket. Gemensamt för alla projekten var att de skulle ha utförts 
inom eller med anknytning till tätort. 

 

Etapp 4: Sammanställning och slutsatser 

Resultaten från undersökningarna i etapp 3 sammanställdes och slutsatser 
drogs. Utifrån materialet kunde flera slutsatser kring exempelvis användning 
och behov sammanställas vilket senare legat till grund för de 
rekommendationer som projektet ger för det fortsatta arbetet med 
effektsamband för tätort. 
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Etapp 5: Implementering 

För att förankra projektet och dess resultat har tre stycken workshops 
anordnats där projektgruppen presenterat och diskuterat projektet och dess 
resultat med berörda på Trafikverket. Samtliga tillfällen genomfördes som 
diskussioner runt bordet utifrån det material projektgruppen presenterat. 

 

Etapp 6: Analys och slutdokumentation 

Etappen innebär att projektets resultat har analyserats, sammanställts och 
dokumenterats. Här dokumenteras resultaten från samtliga etapper och det 
ingår även att föreslå en prioritering för hur Trafikverket bör satsa på 
effektsamband för tätort. 

Resultaten från de tre undersökningarna (djupintervjuer, enkät och 
typfallsstudier) har analyserats och sammanställts i föreliggande slutrapport. 
De tre undersökningarna har också avrapporterats i varsin promemoria. Utifrån 
det omfattande materialet har flera slutsatser kring användning och behov av 
effektsamband sammanställts. Dessa slutsatser ligger till grund för de 
rekommendationer som projektet ger för det fortsatta arbetet med 
effektsamband för tätort och en prioritering föreslås för hur Trafikverket bör 
satsa när det gäller effektsamband för tätort. 
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Resultat 

Inventering och kartläggning av kunskapsläge 

Etapp 1 har omfattat en nulägesanalys av publikationsserien ”Effektsamband 
för vägtransportsystemet”. Projektet har gått igenom effektkatalogerna i detalj 
och studerat de olika effektsambanden med fokus på tätort. Frågeställningar 
som varit ledande är: 

 Har effektsambandet betydelse för åtgärder i tätort? 

 Är effektsambandet anpassat för åtgärder i tätort? 

 Finns det behov av komplettering eller utveckling? 

 

Sammanställningen av detta material visar ett antal brister på övergripande 
nivå för de olika katalogerna vilka senare har stämts av mot vad kommunerna 
faktiskt efterfrågar utifrån enkätstudie och djupintervjuer.  Behovet av 
uppdatering och komplettering är dock för stort för att materialet skall vara 
användbart i tätort.  

 

Nedan listas de områden som anses vara viktigast för tätortsarbete och som är i 
behov av anpassning och uppdatering. Materialet är uppdelat på respektive 
effektkatalog. De främsta bristerna på övergripande nivå är: 

 

Drift och underhåll 

1. Framkomlighet, (drift av väg vintertid) 

2. Miljö, (drift av väg vintertid) 

3. Ekonomi, (drift av väg vintertid) 

4. Vägytans effekt på fordon, (drift av belagd väg) 

5. Vägytans effekt på hastighet, (drift av belagd väg) 

6. Vägytans effekt på miljön, (drift av belagd väg) 

7. Vägbelysning, (drift och underhåll av vägutrustning och sidoområden) 

8. Vägmarkeringar, (drift och underhåll av vägutrustning och 
sidoområden) 

9. Trafiksignaler, (drift och underhåll av vägutrustning och sidoområden) 

10. Vägmärken, (drift och underhåll av vägutrustning och sidoområden) 

 

Kollektivtrafik  

1. Beskrivning av ej värderbara effekter, (tillgänglighet) 

2. Transportkostnader, (tillgänglighet) 

3. Tillförlitlighet – (restidsosäkerhet och förseningar, transportkvalitet) 

4. Flexibilitet – (utbud och sårbarhet, transportkvalitet) 

5. Tillgång till information, (transportkvalitet) 

6. Trygghet, (transportkvalitet) 

7. Ej värderbara effekter, bland annat hälsoeffekter, vibrationer, natur och 
kulturvärden mm, (transportkvalitet) 

8. Kvinnors och mäns resmönster och värderingar, (jämställdhet) 
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Sektorsuppgifter och myndighetsutövning 

1. Vägavgifter/trängselskatter, (påverka transportefterfrågan, minskat 
transportarbete) 

2. Parkeringsavgifter, (påverka transportefterfrågan, minskat 
transportarbete) 

3. Förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik, (överföra 
transportarbete mellan transportslag) 

4. Förbättrad lokal, regional och interregional kollektivtrafik, (överföra 
transportarbete mellan transportslag) 

5. Trafikknutpunkter för persontrafik, (överföra transportarbete mellan 
transportslag) 

6. Bilpool, (överföra transportarbete mellan transportslag) 

7. Påverkansåtgärder för mer hållbart resande, (överföra transportarbete 
mellan transportslag) 

8. Logistikcentrum eller omlastningspunkter för godstrafik, (överföra 
transportarbete mellan transportslag) 

9. Förändring av hastighetsgräns, inkluderar samtliga kapitel om 
hastighetsgränser, (effektivare och säkrare transporter) 

10. Information och lagstiftning om ökad användning av cykelhjälm, 
(effektivare och säkrare fordon) 

 

 

Gemensamma förutsättningar 

1. Fyrstegsanalys, (planerings och uppföljningsprocessen) 

2. Vägverkets trafikmätningar, (Trafikundersökningar, prognoser och 
vägnät) 

3. Andra undersökningar, (Trafikundersökningar, prognoser och vägnät) 

4. Databaser, (Trafikundersökningar, prognoser och vägnät) 

5. Samhällsekonomisk kalkyl, (trafikundersökningar, prognoser och 
vägnät) 

6. Samlad effektbedömning – handledning, (trafikundersökningar, 
prognoser och vägnät) 

7. EVA, (Vägverkets planeringsverktyg och styrande dokument) 

8. Lill-EVA/TS-snurran, (Vägverkets planeringsverktyg och styrande 
dokument) 

9. Vintermodellen, (Vägverkets planeringsverktyg och styrande dokument) 

10. Cykalk, (Vägverkets planeringsverktyg och styrande dokument) 
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Nybyggnad och förbättring 

1. Anläggningskostnader, (Vägtyper, korsningstyper och 
förbättringsåtgärder) 

2. Förbättringsåtgärder, gäller flera olika kapitel då samma åtgärder 
återkommer.  

3. Trafikberäkning och trafikalstring, (trafikanalyser) 

4. Markanvändning och lokaliseringseffekter, (trafikanalyser) 

5. Tillgänglighet för barn, äldre och funktionshindrade, (tillgänglighet) 

6. Restid för gående och cyklister, (tillgänglighet) 

7. Tillförlitlighet – restidsosäkerhet och förseningar, (transportkvalitet) 

8. Flexibilitet – utbud och sårbarhet, (transportkvalitet) 

9. Tillgång till information, (transportkvalitet) 

10. Trygghet, (transportkvalitet) 

 

Denna prio-lista kan ses som ett utkast för prioriterade områden. I projektet 
förädlades denna prio-lista vidare i de andra delstudierna; djupintervjuer samt 
enkätstudien. För mer detaljer bilagor. 
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Djupintervjuer 

Syftet med djupintervjuerna har varit att kartlägga användandet av 
effektsamband samt behov och önskemål hos några lämpliga kommuner och 
tjänstemän. Resultaten från djupintervjuerna finns redovisade i en 
promemoria. 

 

Det är viktigt att tänka på att intervjuerna som genomförts är få och syftet inte 
varit att kunna dra några generella slutsatser. Viss samstämmighet går dock att 
finna i svaren från de intervjuade. 

 

När det gäller kartläggning av användning går det att se att: 

 Huruvida någon relation till begreppet effektsamband finns eller inte 
verkar vara högst personligt. Dock tyder intervjuerna på att i större 
kommuner är det mer troligt att begreppet känns igen.  

 De som känner till begreppet effektsamband ser ofta att syftet med dessa 
är att stödja tjänstemannen i arbetet med att ta fram och jämföra 
åtgärder, välja åtgärder, samt att motivera beslut för att kunna övertyga 
politiker med flera. Effektsambanden är också ett bra sätt att få en 
förståelse för hur åtgärder och effekter hänger samman. Som en 
intervjuperson uttrycker det kan effektsamband underlätta den röda 
tråden i ett projekt samt ge en möjlighet att optimera kostnaderna i 
förhållande till resultaten. Enligt en annan intervjuperson är 
effektsamband bra att användas för att skapa acceptans för projekt som 
drivs.  

 Även om begreppet effektsamband kan vara okänt visar det sig ofta att 
behovet av just effektsamband är stort, samtliga intervjuade antyder att 
denna typ av information mer eller mindre skulle kunna underlätta deras 
arbete.  

 De flesta som känner till effektsamband som begrepp känner också till 
flera av de olika publikationerna såsom Effektsamband för 
Vägtransportsystemet (kallas i fortsättningen EfV) och SKL:s 
Åtgärdskatalog. Utöver dessa nämns vissa andra handböcker från SKL, 
exempelvis GCM-handboken, och material från norska T ØI. Materialet 
från SKL anses mer anpassat för tätort och används därför också mer hos 
de intervjuade. 

 Huruvida den intervjuade har kollegor som använder effektsamband 
varierar och att en tjänsteman använder sig av denna typ av material 
verkar inte vara någon garanti för att fler gör det.  

 Vilka typer av effektsamband som används varierar kraftigt. Vanligt är 
dock att material kring drift och underhåll, trafiksäkerhet, miljö och 
framkomlighet används. I mindre tätorter där det är mer sällsynt med 
investering kan tjänstemännen tänkas vara i behov av effektsamband 
som beskriver exempelvis Drift och underhåll.   

 Hur kunskapen kring effektsamband har inhämtats varierar från person 
till person, vanliga svar är andra kollegor samt informationsträffar och 
utbildning av olika slag. 

 Intervjuerna visar också att det förekommer att kommuner själva tar 
fram mått på effekter. Detta gäller även arbetsgångar och diverse 
metodbeskrivningar. Ordet effektsamband verkar dock inte användas.   
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Övriga intressanta kommentarer från de intervjuade är:  

 En av de intervjuade utryckte att kommunen saknar krav på att EfV skall 
användas. Samtidigt finns det ofta tankar kring att samhällsekonomiska 
analyser skulle kunna vara bra att redovisa.  

 VGU (Vägars och gators utformning, Trafikverket) används ofta på 
kommunnivå. 

 Det är vanligt att arbetet på kommunnivå utförs enligt praxis och gamla 
erfarenheter. Kommuner har ofta mycket kontakt sinsemellan och 
utbyter goda idéer vilket på sitt sätt blir en form av informella 
effektsamband.  

 Utöver själva EfV använder vissa kommuner, främst de större, även 
andra hjälpmedel såsom EVA, Capcal, LillEva m.fl.   

 

När det gäller erfarenheten av användning ses att: 

 Det finns en ganska positiv erfarenhet av hur effektsamband kan påverka 
den slutliga produkten. Det är dock viktigt att tänka på att 
effektsamband aldrig ger hela svaret utan snarare skall ses som ett 
hjälpmedel för att beskriva och motivera åtgärder. Rätt använt kan 
effektsamband ge bättre lösningar i tätort.  

 Över lag upplevs EfV som svåranvänd. Flera personer utrycker att det 
krävs utbildning för att komma igång samt att anpassningen till 
tätort/kommunala förhållanden behöver förbättras. Dessutom upplevs 
effektsambanden extra svåranvända i små kommuner. Andra noterade 
brister med EfV är:  

 Problem att väga samman olika åtgärder, exempelvis kombinationer av 
åtgärder och åtgärder som ger effekter på flera nivåer.  

 Problem med att EfV fokuserar inom miljö mycket på CO2 medan det i 
en kommun finns många andra faktorer som är minst lika viktiga.  

 EfV anses också vara svår att använda lokalt i en kommun, effekterna 
som beskrivs är ofta för generella.  

 Material rörande gående och cyklister saknas till stor del i EfV.  

 När det gäller SKL:s åtgärdskatalog anses denna istället vara mycket 
enkel att använda, anpassningen till tätort upplevs också som mycket 
god. Detta gäller även för många andra av SKL:s skrifter.  

 Tillgängligheten till materialet anses över lag som god. Flera personer 
anser dock att det kräver ett visst intresse för att förstå sig på skrifterna. 
Önskemål om checklistor för att underlätta arbetet finns. Flera av de 
intervjuade utrycker också att informationen kring effektsambanden är 
dålig samt att marknadsföringen måste bli bättre. Bättre utbildning 
efterfrågas också som en del i att göra effektsambanden mer lättanvända. 
Över lag upplevs det även här att SKL:s publikationer och material är 
bättre ur den synvinkeln än Trafikverkets. 

 

Slutligen när det gäller behov och önskemål anser de intervjuade att: 

 Behoven och önskemålen verkar vara relativt stora vad det gäller 
effektsamband av olika slag, detta oavsett om kommunen är liten eller 
stor. Dessutom efterfrågas många förbättringar bland de intervjuade.  
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 Överlag önskas en annan form på effektsambanden, kanske främst när 
det gäller EfV. Dagens EfV är för komplex och har fel inriktning och form 
och i många fall efterfrågas en ”lightversion”, eventuellt specifikt för 
tätortsrelaterade samband. Intressanta tankar kring en webbaserad 
kunskapsdatabas finns också, denna borde utföras som en interaktiv 
tjänst där det finns möjlighet att söka fram effektsamband på olika 
nivåer. Samtidigt skulle checklistor och genomförandebeskrivningar 
också kunna leda till ett ökat användande av effektsamband i kommunal 
verksamhet. En handbok som är kopplad till EfV skulle också kunna 
underlätta användandet.  

 Önskemål om effektsamband finns inom de flesta områden. De som 
nämnts specifikt av de intervjuade är följande:  

o Samhällsekonomi 

o Övergripande planering 

o Trafiksäkerhet 

o Gående och Cyklister 

o Fördjupade effektsamband rörande externa effekter av biltrafik, 
ex. buller och luftföroreningar.  

o Styrmedel för politiker 

o Kollektivtrafik 

o Parkering och dess effekter på resande 

o Partiklar och miljö 

o Exploateringens effekt på stadens olika tillstånd 

o Kostnader 

o ”Mjuka åtgärder” eller hållbart resande 

o Drift och underhåll, generellt  

 I de mindre kommunerna efterfrågas sällan några specifika 
effektsamband utan behov finns av enklare samband anpassade specifikt 
för kommunal verksamhet. I de större kommunerna kan ett djupare 
detaljintresse urskiljas, här efterfrågas oftare specifika samband inom 
särskilda områden.  

 När det gäller tillgängligheten av dagens material anser de flesta att den 
är bra. Effektsambanden kan hittas på Internet vilket anses vara det 
bästa sättet. Utveckling efterfrågas dock och följande förslag på 
förbättring av tillgänglighet har noterats:  

o Informationsinsatser 

o Marknadsföring 

 Frågor kring effektsamband borde tas upp på årliga konferenser och 
liknande, som exempel nämndes Transportforum.  

 Uppdateringen av materialet måste bli bättre, specifikt för EfV anses 
hemsidan vara dålig då det är svårt att veta vilket material som är det 
senaste och det är ofta som länkar leder till publikationer som är gamla 
eller felaktiga 

 De flesta av de intervjuade är intresserade av att lära sig mer om 
effektsamband. Frågan om kurser och utbildning tas varmt emot 
samtidigt som kraven på innehåll antagligen varierar för stora och små 
kommuner. Förutom utbildning är också stöd och återkoppling viktigt.  
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 Informationen kring effektsamband, exempelvis uppdateringar och 
förändringar, skall ske digitalt enligt alla intervjuade. Hemsidor bör 
användas för detta, prenumerationstjänster efterfrågas från vissa håll 
medan andra tydligt talar om att det inte skall skickas ut någon 
information per e-post. Vissa speciella önskemål kring information och 
uppdatering har framförts, material bör publiceras på nätet i form av en 
”wiki” (en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras 
av besökarna själva via ett webbgränssnitt) där det finns möjlighet för 
användare av EfV att redigera material, information via sociala medier är 
också bra.  

 Ansvaret för uppdateringar, utbildningar och fortlöpande kontroll bör 
ligga hos Trafikverket. Kunskapen är över lag för dålig hos kommunerna.  

 Slutligen finns också önskemål om att Trafikverket skall ställa högre krav 
på kommunerna att genomföra utredningar där effektsamband av olika 
slag ingår. Här bör det också finnas krav på dokumentation och av 
genomförandet.   
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Enkätstudie 

Syftet med enkätstudien var att kartlägga användning och behov av 
effektsamband i tätorter. Ett speciellt fokus fanns på Trafikverkets 
publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet. Nedan följer en 
kortfattad redovisning av resultaten. Samtliga resultat från enkätstudien finns 
redovisade i en promemoria, se referenslistan. 

Totalt inkom 979 svar på enkäten, men av dessa angav 471 personer att de inte 
tillhörde målgruppen. Någon svarsfrekvens i vanlig mening kan inte beräknas 
eftersom det inte varit möjligt att erhålla ett korrekt urval.   

Av de 508 personer som besvarade enkäten hade, vardera ca 40 procent sin 
arbetsgivare i en kommun eller i ett privat företag. Ungefär 70 procent av de 
svarande som arbetade i kommuner och kommunala bolag var verksamma i små 
kommuner under 40 000 invånare. De flesta av respondenterna arbetade inom 
trafikplanering, trafiksäkerhet och stads- och samhällsplanering, ganska många 
också med gång- och cykelfrågor. 

Resultaten redovisar både användning och behov av stöd och utveckling när det 
gäller effektsamband. Först ges en generell bild och därefter fokuseras på 
Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet.  

 

Generell användning av underlag och behov av stöd för att beskriva 
åtgärders effekter inom tätort  

Det kan konstateras att det är en låg andel (13 procent) av respondenterna som 
anser att de generellt har tillgång till ett bra underlag för att beskriva en åtgärds 
effekter inom tätort. Ytterligare 55 procent anser att de delvis har tillgång till ett 
bra underlag. De underlag man främst använder är ganska informella, dvs. 
praktisk erfarenhet och goda exempel från andra, snarare än färdiga handböcker 
såsom TRAST, Rätt fart i staden, GCM-handboken, Åtgärdskatalog för säker 
trafik i tätort och Trafikverkets effektsamband för vägtransportsystemet, se 
Figur 1. En majoritet av respondenterna anger dock att de önskar handböcker 
som främsta stöd för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort. 

 

 
Figur 1 Användning av olika underlag vid beskrivning av en åtgärds effekter inom 
tätort. N=503 eller 505 på de olika svaren 

Det är mer vanligt att respondenterna tar fram kostnader för olika typer av 
åtgärder än att de beräknar effekter för olika typer av åtgärder eller gör 
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samhällsekonomiska beräkningar vid prioritering av olika typer av åtgärder.  De 
verktyg som används är främst för samhällsekonomiska analyser, 
kapacitetsanalyser, trafikprognoser och trafiknätsanalyser. 

Respondenterna anger att det saknas information/kunskap om hur man 
beräknar effekter för en kombination av olika åtgärder inom tätort och att det 
saknas information/kunskap om hur man väger ihop olika typer av effekter för 
en åtgärd. En stor andel av respondenterna har behov av ytterligare stöd för att 
beskriva en åtgärds effekter, främst inom nybyggnation och 
förbättringsåtgärder, gång och cykel samt kollektivtrafik.   

Respondenterna anger stora behov av ytterligare stöd för att beskriva många 
olika effekter inom flera olika områden. Inom området Nybyggnation och 
förbättring av vägar och gator finns behov av stöd för att beskriva effekter främst 
för oskyddade trafikanter och trafiksäkerhet, se Figur 2. 

 

 
Figur 2 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Nybyggnation och förbättring av vägar och gator. Även andel som 
inte har behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. 
N=308. 

Figur 3 visar vilka effekter man behöver ytterligare stöd för att beskriva när det 
gäller oskyddade trafikanter som gående och cyklister. De effekter det främst 
handlar om är trafiksäkerhet och tillgänglighet till målpunkter i tätort för olika 
trafikantgrupper, men även trygghet. 
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Figur 3 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Gång och cykel. Även andel som inte har behov av ytterligare stöd 
samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=273. 

 

Användning och upplevelser samt behov av utveckling när det gäller 
Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet 

Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet har, 
jämfört med exempelvis VGU (Vägars och gators utformning), en mycket låg 
användning (se Figur 1). Publikationsserien används i högre utsträckning av 
konsulter än av personer som arbetar i kommuner eller kommunala bolag. 
Katalogerna Nybyggnation och förbättring av vägar och gator samt 
Gemensamma förutsättningar används i högre utsträckning än de andra 
katalogerna (Kollektivtrafik, Drift och underhåll, Sektorsuppgifter och 
myndighetsutövning). I första hand används Trafikverkets publikationsserie 
som ett uppslagsverk. En hel del använder den också för val och motivering av 
åtgärd, effektbedömning för nybyggnation och förbättringsåtgärder samt 
samhällsekonomiska kalkyler. 

Tillgängligheten på Trafikverkets hemsida upplevs som bättre än 
användbarheten för åtgärder inom tätort. Bland 159 respondenter (av 200 
möjliga användare) anser en tredjedel att användbarheten av Trafikverkets 
Effektsamband för vägtransportsystemet är bra, en tredjedel att den är dålig och 
en tredjedel har ingen uppfattning. Samtliga fem kataloger upplevs som bättre 
vad gäller innehåll än struktur. Sämst upplevs katalogerna vara när det gäller 
uppdateringar. Den katalog som upplevs som bäst när det gäller innehåll, 
struktur och uppdateringar är Nybyggnation och förbättring av vägar och gator. 

Inom de flesta områden finns ett behov av att utveckla de flesta effekter när det 
gäller tätort, undantaget är goodwill för den egna organisationen. Effekter för 
trafikbuller anses också, jämfört med andra effekter, vara tillräckligt utvecklade.  
Det är emellertid en mycket stor andel som inte anser sig veta om något behov 
föreligger, trots att de i någon utsträckning använder kataloger inom området 
ifråga. 

Inom Trafikverkets katalog Nybyggnation och förbättring av vägar och gator 
finns störst utvecklingsbehov när det gäller effekter för oskyddade trafikanter, 
exploateringseffekter och effekter för trängsel, se Figur 4.  
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Figur 4 Vilka effekter inom Nybyggnation och förbättring av vägar och gator när det 
gäller tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad 
samt de som inte vet. N=137. 

Inom området Gång och cykel finns störst utvecklingsbehov av effekter när det 
gäller tillgänglighet för cyklister och gående till målpunkter i tätort samt 
trafiksäkerhet och trygghet, se Figur 5.  

 

 
Figur 5 Vilka effekter inom Gång och Cykel när det gäller tätort som respondenterna 
anser bör utvecklas i Effektsamband för vägtransportsystemet. Även andel som anser 
att effekten är tillräckligt utvecklad samt de som inte vet. N=200. 

Störst utvecklingsbehov inom Trafikverkets katalog Kollektivtrafik finns när det 
gäller effekter för regional utveckling och tillgänglighet för kollektivtrafiken till 
målpunkter i tätort samt trygghet.   
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Inom området Mobility management/Hållbart resande finns störst 
utvecklingsbehov när det gäller effekter för överflyttning från bil till gång och 
cykel samt överflyttning från bil till kollektivtrafik, se Figur 6.  

 

 
Figur 6 Vilka effekter inom Mobility Management/Hållbart resande när det gäller 
tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad 
samt de som inte vet. N=85. 

Inom Drift och underhåll av vägar och gator vintertid anses störst 
utvecklingsbehov finnas av effekter för trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter. 
Störst utvecklingsbehov när det gäller Drift och underhåll av belagd väg och 
Gata finns när det gäller effekter för oskyddade trafikanter samt effekter för 
kostnader, miljö och trafiksäkerhet. Inom Drift och underhåll av Grusväg finns 
störst utvecklingsbehov när det gäller effekter för miljö, trafiksäkerhet, 
kostnader och oskyddade trafikanter. Störst utvecklingsbehov inom Drift och 
underhåll av Vägutrustning och Sidoområden finns när det gäller effekter för 
trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter och kostnader.   

Störst utvecklingsbehov inom området Logistik och godstransporter finns 
gällande effekter för tillgänglighet till målpunkter vid lastning och lossning av 
gods liksom effekter för trängsel, kostnader och omlastningscentral/ 
logistikcentra. 
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Slutsatser Enkätstudie 

De områden som visar på mest utvecklingsbehov av effektsamband och där det 
finns anledning att gå vidare när det gäller framtagning/publicering av 
effektsamband i tätort är: 

 Oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) 

o Tillgänglighet 

o Trafiksäkerhet 

o Trygghet  

 

 Hållbart resande (mobility management) 

o Kollektivtrafik (bl.a. överflyttning från bil) 

o Gång och cykel (bl.a. överflyttning från bil) 

 

 Drift och underhåll 

o Trafiksäkerhet 

o Oskyddade trafikanter 

Utvecklingsbehov finns också när det gäller effekter för en kombination av olika 
åtgärder eller hur man väger ihop olika typer av effekter för en åtgärd.  
Publiceringsformen för effektsamband bör, enligt respondenterna, vara i form 
av handböcker. Även beräkningsverktyg och checklistor efterfrågas. Det som är 
viktigt är att sambanden är tydliga och enkla att använda.    
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Typfallsstudie 

För att ytterligare illustrera hur användningen av effektsamband kan se ut i 
tätort har ett antal typfallstudier genomförts. Tanken har inte varit att 
heltäckande analysera de olika delarna i Effektsamband för 
vägtransportsystemet utan snarare att välja ut intressanta områden och därefter 
analysera några olika projekt. Syftet i stort har varit att:  

 Ge bild av användning av effektsamband 

 Ge erfarenhetsåterföring 

 Påvisa arbetssätt  

 Påvisa goda exempel 

 Påvisa brister i användning och kunskap om effektsamband 

 Påvisa kunskapsluckor i befintliga effektsamband 

 

Ca 30 typfall valdes ut inom några olika ämnesområden och studerades mer 
noggrant. Fokus låg på att beskriva hur och om effektsamband av något/några 
slag använts samt vilken effekten blev av detta. De ämnesområden som täckts in 
i projektet är:  

 Genomfarts- och förbifartsprojekt (6 st) 

 Kollektivtrafikprojekt (5 st)  

 Trafiksäkerhetsprojekt (13 st) 

 Påverkansprojekt (3 st) 

 Drift och underhåll (0 st) 

 

För Drift och underhåll saknas det dokumenterade typfall, se vidare under 
kapitel Typfall Drift och underhåll. Nedan följer en kortfattad redovisning av 
resultaten. Samtliga resultat från typfallsstudien finns redovisade i en 
promemoria, se referenslistan. 

Genomfart- förbifarts-projekt 

Den aktuella frågeställningen för denna typfallskategori är huruvida 
genomfartsprojekt utreds på olika sätt beroende på om Trafikverket eller 
kommunen är drivande i frågan. Trafikverket har sitt sätt att arbeta och 
kommuner ett annat vilket kan leda till olika resultat. Finns det 
förbättringspotential om effektsamband skulle användas i större utsträckning? 

Målsättningen har varit att välja vägprojekt som representerar såväl små, 
medelstora som stora kommuner. De studerade projekten är i olika planerings- 
eller byggfas, alltifrån förstudieprojekt till projekt under byggnation. 
 

Sammanfattande slutsatser från studien av genomfarts- och förbifartsprojekt  är 
att arbetsmetoden för de olika förbifarts- och genomfartsprojekt där 
Trafikverket är beställare är relativt lika. Som utgångspunkt har åtgärdsanalys 
med fyrstegsmodellen använts i de flesta förbifartsprojekt. 

Trafiksäkerhet, framkomlighet samt minskning av barriäreffekter är de aspekter 
som vanligast och oftast lyfts upp i denna typ av vägprojekt. Brister eller behov 
av drift- och underhållsåtgärder tas upp i mindre omfattning än exempelvis 
trafiksäkerhet. 

Ett projektet Hamnleden i Helsingborg är ett relativt unikt genomfartsprojekt i 
den meningen att Helsingborgs stad är beställare och inte Trafikverket. 
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Hamnleden har arbetats fram i samarbete mellan kommunen och Trafikverket. 
Arbetssättet verkar därmed också vara väldigt likt ett ”normalt” vägprojekt där 
Trafikverket vanligtvis är beställare. 

Förbifarts- och genomfartsprojekt är ofta omfattande projekt där det i 
förstudierapporter och vägutredningar inte alltid kommer fram i detalj vilka 
effektsamband som har använts, eller till vilken mån vissa effektsamband har 
använts. Trafikprognosmodeller är ett exempel på en typ av effektsamband som 
troligen ofta har ingått i arbetet med en förstudie eller vägutredning till en 
förbifart eller genomfart, men som inte tydligt kommer fram i rapporterna. 

Kollektivtrafik 

De projekt som studerats som typfall när det gäller kollektivtrafik handlar 
nästan uteslutande om anläggande av ny spårväg. Anledningen till detta är 
främst storleken på denna typ av projekt samt det faktum att respektive 
utredning har skett på väldigt skiftande sätt. Såväl Storstockholms Lokaltrafik 
(SL) som Trafikverket använder sig av effektsamband – i SLs fall i form av den 
samhällsekonomiska utvärderingsmodellen SAMS. Även Malmö Stad har låtit 
konsulten använda effektsamband i den utredning man beställt.  

 

Sammanfattande slutsatser från studien av kollektivtrafikprojekt 

Det är intressant att jämföra vilka samband som använts i Malmös jmf SLs 
analyser. De stora nyttorna med spårväg i Malmös system saknas i stort sett i 
SLs utredningar. Detta då restidsosäkerheten satts till noll med spårväg i 
Malmös utredning medan buss har förseningstid i form av standardavvikelser 
inlagt (utifrån dagens läge). Dessutom antas förseningsvärdet öka med 100 
procent i jämförelsealternativet med utökad busstrafik. Körtiden antas 
förlängas med 25 procent till 2020. En känslighetsanalys visar att bedömningen 
av körtid och förseningstid har stort genomslag vid den samhällsekonomiska 
kalkylen och bidrar starkt till den stora nyttan med spårvägsalternativet. 

I fallet med utbyggnaden av spårvägen i Norrköping har markvärdeseffekten 
varit en mycket viktig faktor i beslutsunderlaget, vilken dock inte fick tas med 
kvantitativt vid den samlade effektbedömningen som ingick i ansökan om 
statligt bidrag till investeringen. Det faktum att investeringen var 
kommunalekonomiskt lönsam gjorde att man valde att göra investeringen ändå. 
Även när det gäller utbyggnaden av spårvägen till Kista bedöms effekten på 
fastighetsvärden och benägenheten att etablera nya bostäder och verksamheten 
– exploateringseffekten - som väsentlig för projektets lönsamhet, trots att den 
inte bedöms kvantitativt. 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen av denna studie att det finns både behov av 
standardiserade metoder och värden som kan användas för att uppskatta och 
bedöma de effekter som idag inte kan inkluderas i samlade effektbedömningar 
av kollektivtrafikåtgärder, men som av främst flera kommuner anses vara 
avgörande för att kunna motivera denna typ av projekt. 

Forskning pågår inom bland annat SL för att bedöma värdet för resenärerna av 
att undvika trängsel och restidsosäkerhet. Även värderingar av byten utreds 
inom ett pågående forskningsprojekt vid KTH. Utöver dessa finns behov av att 
även ta fram effektsamband när det gäller fastighetsvärden och 
exploateringseffekter av kollektivtrafikåtgärder i tätorter av olika storlek. Detta 
bör ingå i en framtida effektkatalog för kollektivtrafik. 
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Dessutom bör riktlinjer tas fram för hur effekter på resandet ska hanteras vid 
investeringar i spårburen persontrafik. I dagsläget sker ofta en underskattning 
av resandet vid denna typ av utredningar, vilket leder till problem och 
fördyringar när anläggningar inte dimensioneras för den reella efterfrågan.  

Viktiga motiv för spårvägsutbyggnader i tätortsmiljö (t ex Malmö och 
Norrköping) är ofta även mjuka faktorer som integration och stadsmiljö, vilka 
dock troligen är mycket svåra att kvantifiera i ekonomiska termer. Detta bör 
kanske ses som en ambition på sikt, men kräver troligen mer grundläggande 
tvärfacklig forskning. 

Trafiksäkerhet 

En genomgång av dokumentation från tretton projekt/objekt med fokus på bl.a. 
ökad trafiksäkerhet har genomförts. Genomgången gäller trafikplaner, 
transportstrategier, trafiknätsanalyser, trafiksäkerhetsrevisioner, 
trafiksäkerhetsprogram, trafiksäkerhetsplaner, idé- och förstudier, 
demonstrationsprojekt samt en utvärdering enligt SUMO. Det är projekt/objekt 
som är mycket olika, både när det gäller i omfattning och i vilken fas de befinner 
sig. Exempelvis finns en beslutshandling gällande en förstudie av en gång- och 
cykelväg samt dokumentation av hur en hel stadsdel projekterats och byggts 
med fokus på bl.a. trafiksäkerhet. De flesta av de genomgångna rapporterna 
presenterar övergripande förslag över olika trafiksäkerhetsåtgärder för 
tätorten/kommunen, i vissa fall med en prioriteringsordning.  

Dokumentationen är hämtad från kommuner av olika storlek, från Flen med ca 
7 000 invånare till Linköping med ca 145 000 invånare. I de flesta projekten är 
kommunen beställare. Som utförare finns oftast något konsultbolag som 
exempelvis Vägverket konsult, Tyréns AB, WSP och Trivector Traffic AB, men i 
några projekt anges en kommunal förvaltning eller nämnd som utförare. 

Flera av objekten utgörs av eller har sin utgångspunkt i en 
trafiksäkerhetsrevision där en bedömning och poängsättning av kommunens 
trafiksäkerhetsarbete görs med avseende på trafiksäkerhetskultur och 
trafiksäkerhetsstandard. Om ingen trafiksäkerhetsrevision är genomförd finns 
istället en nulägesbeskrivning och problemanalys, där t.ex. en detaljerad 
olycksstatistik ingår.   

Begreppet ”effektsamband” används inte i någon av de rapporter som har 
studerats. De åtgärder som föreslås är dock sådana som vanligtvis brukar 
användas för att ge ökad trafiksäkerhet, dvs. en sänkning av antalet dödade och 
skadade i vägtrafikolyckor. Det handlar t.ex. om åtgärder för att sänka 
hastigheter, att hastighetssäkra i korsningspunkter mellan bilister och 
oskyddade trafikanter eller att separera oskyddade trafikanter från biltrafik. I 
flera av rapporterna visas figurer över krockvåldskurvor och även 
potensmodellens samband mellan medelhastighetsförändring och 
olyckor/skador. Det kan konstateras att de åtgärder som föreslås/används har 
en positiv effekt på trafiksäkerheten utifrån underliggande samband eller goda 
exempel som utvärderats genom t.ex. mätningar.  

I dokumentationen är det få kommuner som konkretiserar vilken effekt 
åtgärderna förväntas få på antalet dödade och skadade. I 
trafiksäkerhetsprogrammen från Linköping och Sjöbo anges en målsättning när 
det gäller dödade och skadade i linje med Trafikverkets etappmål.  
I trafiksäkerhetsprogrammet från Vellinge finns delmål när det gäller 
olyckor/skadade, hastigheter och bältesanvändning. Vikten av att följa upp och 
utvärdera de föreslagna åtgärderna framhålls i flera av rapporterna, men att 
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detta i mindre kommuner inte kan göras enbart genom olycksstatistik (pga. 
olyckornas slumpmässighet) utan måste kompletteras med 
hastighetsmätningar och andra trafikmätningar/räkningar. Även effekter och 
konsekvenser på miljö, tillgängliget, trygghet, hälsa, samhällsekonomi m.m. 
finns med när åtgärderna diskuteras.  

I vissa av rapporterna nämns att olika handböcker/verktyg/arbetssätt använts 
eller förslås användas. Exempel på detta är Rätt fart i staden, TRAST, Lugna 
gatan, VGU, Fyrstegsprincipen och SUMO. 

Någon prioriteringslista utifrån typfall trafiksäkerhet är svår att ta fram, 
eftersom det av dokumenten inte framkommer vilka behov som finns. Inom 
tätort handlar problematiken ofta om att skydda oskyddade trafikanter såsom 
fotgängare och cyklister och aktuella frågeställningar handlar om hur man bäst 
ska förändra i trafikmiljön för att uppnå ökad trafiksäkerhet. Det finns ett 
behov av att utvärdera olika åtgärder genom olycksstatistik, 
hastighetsmätningar eller andra uppföljningar. Generellt sett kan det 
konstateras att det saknas ett systematiskt arbetssätt (innehållande verktyg eller 
modell) för att följa upp effekter på trafiksäkerhet (i form av färre dödade och 
skadade), miljö, tillgängliget, trygghet, hälsa, samhällsekonomi. 

Påverkansprojekt 

Med påverkansåtgärder aves här åtgärder som påverkar val av säkrare resor och 
transporter, färdmedel samt efterfrågan av transporter. 

Avsaknaden av vedertagna effektsamband för påverkansåtgärder avspeglar sig i 
de studerade typfallen. I projekten i Sundsvall och Kronoberg ligger istället 
fokus på att i efterhand följa upp resultat/måluppfyllelse/effekt av de 
genomförda åtgärderna. Detta utesluter dock inte att det kan ha skett 
diskussioner kring effekter vid valet av åtgärder. I Falu kommuns CERO-analys 
görs både beräkningar av effekterna på minskade koldioxidutsläpp samt 
kommunens kostnadsvinster för de föreslagna åtgärderna. I rapporten 
konstateras att tjänsteresor och arbetspendling med bil är de resor som 
genererar mest utsläpp av koldioxid och därför ligger fokus på att föreslå 
åtgärder som förändrar dessa resor.  

I projektet ”I stan utan min bil” 2010 följer rapporten SUMOs upplägg och 
fokuserar uppföljningen på förändrat färdsätt, minskade mil i bil och 
reducering av koldioxidutsläpp. Just uppföljning av reducering av 
koldioxidutsläpp är huvudfokus i SUMO, med undantag för åtgärder som syftar 
till att öka trafiksäkerheten. SUMO lanserades 2004 av Vägverket (nuvarande 
Trafikverket) i syfte att förbättra uppföljning och utvärdering av 
påverkansprojekt samt i förlängningen utveckla effektsamband. 
Hälsotramparprojektet i Kronoberg har ett bredare anslag där fokus inte enbart 
ligger på uppföljning inom miljöområdet utan även omfattar hälsa och 
ekonomi. Den rapporten följer inte SUMOs upplägg. En slutsats av detta skulle 
kunna vara att SUMO är anpassat efter Trafikverkets behov av uppföljning, dvs 
koldioxid (Trafikverket har ett sektorsansvar för att minska 
koldioxidutsläppen). Medan en kommun oftast har bredare åtagande, som 
omfattar mål inom samtliga områden som berör hållbar utveckling d.v.s. miljö, 
folkhälsa och ekonomi.  
 

Noterbart är också att det i typfallen är både konsulter och kommuner som 
genomför beräkningar av effekter och gör uppföljning av resultat. Arbetet med 
påverkansåtgärder har traditionellt sett små resurser i jämförelse med 
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exempelvis investeringsåtgärder, oavsett vilken organisation eller verksamhet 
som arbetar med åtgärderna. Detta innebär att det är mindre vanligt att 
använda sig av konsulthjälp vid ex. beräkningar och uppföljning. Det är därför 
viktigt att metoder och verktyg är anpassade till de som arbetar med 
påverkansåtgärder på exempelvis kommuner och regioner. 

 

Slutsatsen blir att det finns behov av effektsamband för påverkansåtgärder, inte 
enbart för koldioxid utan även inom ex. områdena hälsa och ekonomi. I 
avsaknaden av effektsamband görs i dagsläget beräkningar av ex minskade 
koldioxidutsläpp. Det finns behov av standardisering av metoder och värden för 
dessa beräkningar. Dessa bör anpassas till den målgrupp som ska använda dem. 
I fallet med CERO-analys ligger lika mycket tonvikt på effekterna på minskade 
koldioxidutsläpp som kostnadsbesparingar för organisationen. Det förefaller 
naturligt att även effekterna av kostnadsbesparingar finns med då det motiverar 
till genomförande av åtgärder och organisationens köp av tjänsten CERO-
analys.  

 

Behovet av effektsamband för påverkansåtgärder kommer att bli än mer 
påtagligt och akut i samband med införandet av den nya planeringsprocessen 
för transportsystemet och genomförandet av s.k. åtgärdsvalsstudier. 
Användandet av fyrstegsprincipen kommer då att få ett större genomslag och i 
och med det även förslag på genomförande av åtgärder inom steg 1, där 
påverkansåtgärder ingår. Utvecklade effektsamband för påverkansåtgärder 
kommer att vara angeläget för att kunna föreslå och motivera val av åtgärder 
inom fyrstegsprincipens steg 1.  

Drift och Underhåll 

Detta avsnitt behandlar användningen eller snarare icke-användningen av 
effektsamband inom drift och underhållsområdet. Med tanke på att tätortsvägar 
till övervägande del ingår i den kommunala väghållningen är betoningen på 
kommuner. 

God väghållning krävs inte bara för fordonens framkomlighet utan också för att 
mål om hög trafiksäkerhet och god tillgänglighet för alla ska kunna nås. För 
oskyddade trafikanter i synnerhet är bra beläggningsunderhåll och omsorgsfull 
vinterväghållning grundbultar i trafiksäkerheten, eftersom många fallolyckor 
och omkullkörningar orsakas av brister i just dessa delar av vägars skötsel. 

Trygghets- och säkerhetsfrågor förknippar vi ofta med polis och 
räddningstjänst, men undersökningar av medborgarnas syn på trygghet visar 
att även trafiksäkerhet, genomtänkt gatubelysning med mera i den byggda 
miljön är viktiga i strävan mot en trygg och säker stad. 

Kommunens drift och underhåll omfattar vinterväghållning, gatubelysning och 
sommarunderhåll som asfalteringsarbeten, vägrensslåtter, asfalteringsarbeten 
och städning av gångtunnlar etc. Akuta brister som utgör en trafiksäkerhetsrisk 
åtgärdas löpande under hela året.  

I kommunerna är tillgången till ekonomiska resurser det som i slutänden styr 
mest. Inom drift och underhåll sker prioritering vid medelsbrist som t ex att 
beläggningsåtgärder blir en budgetregleringspost beroende på hur stora 
resurser vinterväghållningen tar i anspråk. Långsiktigheten är oftast maximalt 4 
år i de kommuner som arbetar långsiktigt. Det innebär att frågeställningar om 
vidmakthållande av vägkapitalet för framtida generationer lyfts åt sidan.  
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Om och i vilken utsträckning effektsamband för drift och underhåll används i 
kommuner beror på hur man definierar ”effektsamband”. Effektsamband 
kopplat till trafikantnytta vid olika drift- och underhållstillstånd används 
troligtvis i mycket liten utsträckning (även Trafikverkets användning av 
effektsamband är i detta avseende begränsad). Däremot används i vissa 
kommuner olika PMS-system (Pavement Management System), som utvecklats 
av olika konsultföretag, exempelvis RoSy som ägs och utvecklats av Grontmij. I 
systemet lagras uppgifter om vägar tillsammans med tillståndsdata. Systemet 
genererar optimala underhållsstrategier med avseende på budget, beräknat 
vägkapital och konsekvensanalyser med alternativ budget.3  

Beläggningsunderhåll 

Beläggningsunderhåll kan delas upp i akut/löpande underhåll samt planerat 
underhåll. Akut/löpande underhåll avser åtgärder för att upprätthålla 
framkomlighet och trafiksäkerhet, som t ex lagning av potthål medan planerat 
underhåll avser underhållsåtgärder med längre intervall som t ex ny beläggning.  

Vid planerat underhåll skulle kommunerna kunna använda sig av 
effektsamband genom att på samma sätt som Trafikverket, ta fram 
standardkrav för olika vägtyper/vägstandarder. Trafikverkets 
underhållsstandard definierar kravnivåer för olika tillståndsmått hos vägnätet. 
Om ett gränsvärde överskrids bör en åtgärd vidtas. Standarden är baserad på 
samhällsekonomiska bedömningar. Denna verifieras med effektberäkningar av 
olika tillstånd men också utifrån Trafikverkets mångåriga erfarenheter av 
trafikanternas behov, vägnätets nedbrytning och internationella jämförelser. 
   

                                                            
3 2012-09-10 http://sites.grontmij.dk/Pavement-consultants.com-se/RoSy-
konceptet/Pages/default.aspx 
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Användning av effektsamband  

Effektsamband för beläggningsunderhåll tycks inte användas inom den 
kommunala sektorn. Istället fattas beslut om beläggningsunderhåll ofta utifrån 
erfarenhet och hur andra kommuner gör. Planeringen av beläggningsunderhåll 
varierar mellan kommunerna. En kommun har som strategi att det är behovet 
av förnyelse av VA-ledningar som styr när gator och vägar repareras och 
asfalteras4. Det är inte ovanligt att större kommuner regelbundet skickar, till 
dem som normalt gräver i gatubeståndet, information om vilka sträckor som är 
aktuella för beläggning de närmaste åren5. Detta för effektivisering och 
samordning av grävande och beläggning. I andra kommuner är strategin att 
genom okulära besiktningar av vägnätet avgöra prioriteringen av 
beläggningsobjekten. Gemensamt är att det är ytterst få, om det ens är någon 
som använder effektsamband för driftåtgärder. 

Kommunal vinterväghållning karaktäriseras framför allt av de svårigheter som 
är förknippade med att tillfredsställa behoven hos olika typer av trafikanter 
inom en kort tidsperiod. Det handlar om att göra trafikytor tillgängliga, 
framkomliga och säkra att använda under och efter ett snöfall, eller när det är 
halt.  Allt kan inte snöröjas och halkbekämpas samtidigt. Inom 
vinterväghållningen har därför många kommuner tagit fram kriterier för när 
och var snöröjningen ska ske. En anledning är att kunna förklara för 
allmänheten när snöplogen kommer och att kunna prioritera insatserna när 
snöfallet kommer. Dessa kriterier/riktvärden har kommunerna tagit fram 
genom att indirekt tänka i samhällsekonomiska termer. Prioritering av 
huvudgator innebär att vägar med mest trafik åtgärdas först vilket ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv är det mest effektiva. En bidragande anledning 
till detta kan vara SKL:s  skrift ”Titta det snöar”6. I den ges åtta råd som 
utvecklats tillsammans med kommunala praktiker i ett tiotal kommuner. Råden 
bör uppfattas som en sammanfattning av inslag i den kommunala 
vinterväghållningen som upplevs som god praxis. Bland annat är ett av råden 
att man ska prioritera oskyddade trafikanter och underlätta för resor med 
kollektivtrafik. I skriften ges rådet att en policy bör tas fram som bland annat 
innehåller vilka trafikytor som ska prioriteras, vilka kriterier som gäller för när 
olika åtgärder ska sättas igång, inom vilken tidsrymd dessa ska vara avslutade 
etc. På kommunernas hemsidor anges olika riktvärden/kriterier när och var 
snöröjningen sker.  

Varför det låga utnyttjandet av effektsamband? 

Generellt är användningen av effektsambanden inom drift och 
underhållsområdet låg även om de indirekt använts i framtagningen av 
standardkrav och standardnivåer för underhållet av belagda vägar. Det går dock 
inte att beräkna storleken på effekter som restid, trafiksäkerhet etc. av ändrade 
standardnivåer.   

Den grundläggande orsaken är troligtvis att den politiska ledningen inte ställer 
några krav på att kommunerna ska redovisa effekter av de insatta resurserna 

                                                            
4 Ernst & Young (2011); Granskning av underhållsplaner av gator och vägar 
och VA-anläggningar i Vadstena kommun; daterat 15 februari 2011. 
5 Öhrlings PricewaterhousCoopers (2008); Granskning av underhåll av 
fastigheter, gator och vägar, Arboga kommun; 2008-02-22 
6 SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)(2003); Titta det snöar-åtta goda 
råd för kommunal vinterväghållning 
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eftersom de i stort sett finansierar sin verksamhet själva utan inblandning av 
statliga medel.  

Några av orsakerna till den låga användningen av effektsambanden listas 
nedan. De har klassificerats under tre kategorier, styrning, tillgänglighet samt 
informationskällor. 

 

Styrning 

 Det finns inga krav på att redovisa effekter av insatta resurser vilket 
leder till att det inte prioriteras. 

 Fokus ligger på den kommunala ekonomin och inte samhällsekonomin. 

 Trafikverkets ambition är att effektsamband ska kunna användas av 
kommunala planerare. Samordningen mellan Trafikverket och SKL 
tycks dock brista då noll träffar fås vid sökning på ”effektsamband” och 
”effektkatalog” på SKLs hemsida, d.v.s. ingen länk till Trafikverkets 
effektsamband.  

 Begränsad långsiktighet i kommunernas verksamhet vilket innebär att 
strategisk planering inte är intressant. 

  

Tillgänglighet 

 Effektsamband är ett ganska svårförståeligt begrepp för den som inte 
stött på benämningen tidigare. 

 Effektkatalogen kan kännas svårtillgänglig för en ovan användare. 

 Kunskapen om effektsambanden är relativt låg. 

 

Informationskällor 

 Få kommuner använder planeringssystem liknande det som 
Trafikverkets PMS.  

 Kommunerna har en begränsad information om vägnätet och ännu mer 
begränsad information om tillståndet (t ex IRI och spårdjup). Gäller 
framförallt digital information, då den personliga kännedomen om 
vägnätet förmodligen är stor. 

 Kunskapen bygger i allt väsentligt på tillfälliga okulära besiktningar som 
inte sammanställs systematiskt. 

 

Sammanfattningsvis är det utifrån typfall inom drift och underhåll en 
utveckling av ett systematiskt arbetssätt som bör prioriters, t.ex. via ett 
planeringssystem liknande Trafikverkets PMS för kommunerna för att på sikt få 
bättre kunskap om effekter inom drift och underhåll på kommunala vägar och 
gator.  
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Analys 

Enkätundersökningen visar på att det är en låg andel av respondenterna som 
anser att de generellt har tillgång till ett bra underlag för att beskriva en åtgärds 
effekter inom tätort.  De underlag man främst använder är ganska informella 
och ostrukturerade, dvs. praktisk erfarenhet och goda exempel från andra, 
snarare än färdiga handböcker.  Även de genomförda djupintervjuerna talar för 
att kontakter med andra tjänstemän och kommuner är viktiga när det gäller att 
hitta arbetssätt och effekter av olika slag. Handböcker från SKL nämns också 
som en annan viktig källa. Trafikverkets effektsamband nämns av de 
intervjuande som själva har arbetat på Trafikverket och därigenom känner till 
sambanden. För andra intervjuande är dessa mer eller mindre okända.  

Användningen av Effektsamband för vägtransportsystemet 

Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet har en 
mycket låg användning enligt enkätundersökningen. Publikationsserien 
används i högre utsträckning av konsulter än av personer som arbetar i 
kommuner eller kommunala bolag.  

Typsfallsstudierna indikerar att Trafikverkets effektsamband används i högre 
grad i de fall Trafikverket är utförare eller beställare av projektet och i de fall 
kommuner står bakom projektet är användingen inte lika utbredd. En 
delförklaring till detta skulle kunna vara att begreppet effektsamband inte är 
lika etablerat hos kommunerna som hos Trafikverket snarare än att 
kommunerna inte använder några samband alls. Denna ”okännedom” om 
begreppet effektsamband utanför Trafikverket är något som både enkäten, 
djupintervjuerna och typstudierna visar på.  

Katalogerna Nybyggnation och förbättring samt Gemensamma förutsättningar 
används i högre utsträckning än de andra katalogerna inom Trafikverkets 
publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet enligt 
enkätundersökningen. I djupintervjuerna framkommer att de som känner till 
katalogerna främst använder katalogen Nybyggnation och förbättring och 
Gemensamma förutsättningar. Typfallsstudierna indikerar också att dessa 
kataloger är mest kända då många effektsamband och metoder som använts i 
typfallsprojekten finns beskrivna i de katalogerna, t.ex. fyrstegsprincipen och 
samlad effektbedömning. 

I första hand används Trafikverkets publikationsserie som ett uppslagsverk. En 
hel del använder den också för val och motivering av åtgärd, effektbedömning 
för nybyggnation och förbättringsåtgärder samt samhällsekonomiska kalkyler. I 
djupintervjuerna nämns även att effektsambanden används för att sätta upp 
långsiktiga mål och hitta arbetsmetoder.  

Tillgänglighet till publikationer, användbarhet för tätortsfrågor 

Enkätstudien visar att tillgängligheten på Trafikverkets hemsida upplevs som 
bättre än användbarheten för åtgärder inom tätort. Samtliga fem kataloger 
uppfattas som bättre vad gäller innehåll än struktur. Sämst upplevs katalogerna 
vara när det gäller uppdateringar. Den katalog som anses som bäst när det 
gäller aspekterna innehåll, struktur och uppdateringar är Nybyggnation och 
förbättringar.  

Beträffande själva dokumenten för Effektsamband påtalas att det är besvärligt 
att kapitlen ligger i olika filer på Trafikverkets hemsida. Man ser gärna ett 
dokument för effektsamband i tätort som finns både webbaserat och i tryckt 
form.  Synpunkter som kommit fram från djupintervjuerna är att det inte är 
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några större problem att hitta till katalogerna men det kan vara svårt att hitta 
senaste versionerna.  Det kan vara svårt att söka i publikationerna då 
dokumentens kapitel finns i olika filer, man måste söka i flera olika dokument 
(gäller katalogen Nybyggnad och förbättring).  

Vad är behovet?  

På en fråga i enkätstudien som visar på brist eller avsaknad av tillgång till bra 
underlag för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort framkommer att de 
viktigaste orsakerna är att: 

 det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter för en 
kombination av olika åtgärder  

 det saknas information/kunskap om hur man väger ihop olika typer av 
effekter för en åtgärd 

 

Vi kan utifrån enkätstudien konstatera att behovet av underlag kring 
effektsamband, såväl tillgång till som utveckling av, är stort. Samtidigt kan vi 
konstatera att användningen av befintliga handböcker är relativt låg, inte minst 
vad gäller Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet.  

En generell slutsats är att om man frågar folk vad de vill ha, vill de oftast ha allt. 
Detta måste vägas mot kostnad och arbetsinsats för att, i detta fall, ta fram olika 
effektsamband. En del är lättare att ta fram och en del är svårare. Vi har överlag 
fått önskemål om behov av stöd och utveckling av en mängd effektsamband. 
Nedan listas de tre effekter inom varje område som har fått flest önskemål om 
utveckling enligt enkätstudien: 

 

Område    

Nybyggnation och förbättring 

av vägar och gator 

Oskyddade 

trafikanter 

Exploaterings-

effekter 

Trängsel 

Gång och cykel 

 

Tillgänglighet till 

målpunkter i tätort 

Trafiksäkerhets-

effekter 

Trygghet 

Kollektivtrafik 

 

Regional utveckling Tillgänglighet för 

kollektivtrafiken till 

målpunkter i tätort 

Trygghet 

Hållbart resande 

 

Överflyttning från bil 

till gång och cykel 

Överflyttning från bil 

till kollektivtrafik 

Kollektivtrafik 

Drift och underhåll  

 

Trafiksäkerhets-

effekter 

Kostnader Oskyddade  

trafikanter 

Logistik och godstransporter 

 

Tillgänglighet till 

målpunkter vid 

lastning och lossning 

av gods 

Omlastnings-terminal 

samt logistikcentra 

Kostnader 

Planeringsförutsättningar Effektbeskrivning av 

flera 

sammanhängande 

åtgärder  

Stöd vilka 

kalkylvärden/ 

värderingar som finns 

och hur man 

använder dem 

Trafikalstringstal 
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Djupintervjuerna visar på att det finns behov av ytterligare stöd för följande 
effekter:  

• Effektsamband som visar helhetseffekter av större åtgärder eller 
flera åtgärder. 

• Effektsamband för påverkansfrågor inom områden som 
kommunen har rådighet över, ex förmåner för miljöbilar, subventioner, skatter, 
vilka möjligheter kommunen har som arbetsgivare att uppmuntra hållbart 
resande etc. 

• Kostnadssamband och bättre underlag kring samhällsnytta.  

• Effektsamband för oskyddade trafikanter med fokus på barn och 
skolor. 

• Kollektivtrafik, främst vad det gäller planering. 

Hur vill man ha stöd?  

Majoriteten av respondenterna i enkäten önskar handböcker som främsta stöd 
för att beskriva åtgärders effekter inom tätort. Ungefär hälften av 
respondenterna önskar stöd i form av beräkningsverktyg och något färre i form 
av checklistor och utbildning/kurs. I de öppna svaren framhålls behov av stöd i 
form av lättillgängliga sammanställningar, seminarier och webbaserad 
information, men även publikationer och forskningsrapporter. 

Djupintervjuerna visar att det efterfrågas bättre index och sökbarhet samt 
checklistor för beställare med fokus på effektsamband. Ett förslag som kom 
fram är en ompaketering av Effektsamband för vägtransportsystemet i form av 
en interaktiv digital tjänst där effektiv sökbarhet och precision är det viktigaste. 
Ett annat är en kortversion av katalogerna som bara behandlar samband 
relevanta för tätortsarbete.  Utbildning anges också som viktigt både i 
enkätsvaren och i djupintervjuerna. 
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Rekommendationer 
I arbetet med kartläggning av användning och behov av effektsamband har det 
identifierats en mängd olika områden samt effektsamband som TRV bör satsa 
på. För att prioritera dessa områden samt peka på en inriktning som bäst 
stämmer överens med uppfattat behov ges här rekommendationer till 
”effektsamband för tätort”. Som underlag till denna rekommendation har 
resultat från följande studier legat till grund: 

 Inventering av kunskapsläge 

 Djupintervjuer 

 Enkätstudie 

 Typfallsstudier 

 Workshop med TRV  
 

Rekommendationerna är uppdelad i 3 delar: 

1. Behov, prioriterade områden 

2. Användning 

3. Övrigt 

Behov, prioriterade områden 

Generellt finns det ett stort behov av olika effektsamband för tätort. Det mest 
efterfrågade området är oskyddade trafikanter med ett tydligt behov inom 
många områden av fler och bättre effektsamband för cykel och gående. Med den 
”nya” planeringsmetodiken ”Åtgärdsvalstudier” är det intressent att det finns en 
tydlig efterfrågan av effektsamband som visar helhetseffekter av större åtgärder 
eller flera åtgärder. Även effektsamband för påverkansfrågor inom områden 
som kommunen har rådighet över, exempelvis styrmedel för miljöbilar (ex. fri 
parkering), ”tjänstecyklar” etc efterfrågas.  

  

Utifrån enkätstudien konstateras att behovet av underlag kring effektsamband, 
såväl tillgång som utveckling, är stort. Samtidigt kan vi konstatera att 
användningen av befintliga handböcker är relativ lågt, inte minst vad gäller 
Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet.  

 

De viktigaste orsakerna som visar på brist för att beskriva åtgärders effekt inom 
tätort är att: 

• det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter för en 
kombination av olika åtgärder , ex fysiska kombinerat med påverkansåtgärder. 

• det saknas information/kunskap om hur man väger ihop olika typer av 
effekter för en åtgärd, ex samhällsekonomisk bedömning. 

 

Det finns både brist på kunskap om effektsamband för tätort och brist på en 
mängd olika effektsamband. Detta stora behov måste vägas mot kostnad och 
arbetsinsats för att ta fram olika effektsamband. I projektet har en mängd 
önskemål om behov av stöd och utveckling av många effektsamband framförts. 
Nedan listas de tre effekter inom varje område som har fått flest önskemål om 
utveckling enligt enkätstudien: 
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Område Behov Av Effekter 

Nybyggnation och 

förbättring av vägar och 

gator 

 

Oskyddade 

trafikanter 

Exploaterings-

effekter 

Trängsel 

Gång och cykel 

 

Tillgänglighet till 

målpunkter i tätort 

Trafiksäkerhets-

effekter 

Trygghet 

Kollektivtrafik 

 

Regional utveckling Tillgänglighet för 

kollektivtrafiken till 

målpunkter i tätort 

Trygghet 

Hållbart resande 

 

Överflyttning från bil 

till gång och cykel 

Överflyttning från bil 

till kollektivtrafik 

Kollektivtrafik 

Drift och underhåll  

 

Trafiksäkerhets-

effekter 

Kostnader Oskyddade 

trafikanter 

Logistik och 

godstransporter 

 

Tillgänglighet till 

målpunkter vid 

lastning och lossning 

av gods 

Omlastnings-terminal 

samt logistikcentra 

Kostnader 

Planeringsförutsättningar Effektbeskrivning av 

flera 

sammanhängande 

åtgärder  

Stöd vilka 

kalkylvärden/ 

värderingar som finns 

och hur man 

använder dem 

Trafikalstringstal 
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Djupintervjuerna visar på att det finns behov av ytterligare stöd främst för 
följande effekter:  

• Effektsamband som visar helhetseffekter av större åtgärder eller 
flera åtgärder 

• Effektsamband för påverkansfrågor inom områden som 
kommunen har rådighet över, ex förmåner för miljöbilar, subventioner, skatter, 
vilka möjligheter kommunen har som arbetsgivare att uppmuntra hållbart 
resande etc. 

• Kostnadssamband och bättre underlag kring samhällsnytta  

• Effektsamband för oskyddade trafikanter med fokus på barn och 
skolor 

• Kollektivtrafik, främst vad det gäller planering 
 

Projektets rekommendationer – nya effektsamband tätort 

Utifrån projektets inriktning har även en prioritering utifrån en värdering och 
mer detaljerad behovsbild tagits fram. Den bygger på underlaget i denna 
rapport, befintliga effektsamband (kända) samt bedömning utifrån diskussion 
med experter (workshops) samt av projektmedlemmars bedömning. Under 
kolumnen ”Prioriterat behov (kommentar)” beskrivs detaljerat behov samt ev. 
kommentar. 

 

Område Effekter Rekommendation Prioriterat behov (kommentar) 

Nybyggnation 
och förbättring 
av vägar och 
gator 

 

Oskyddade 
trafikanter 

Effekter på gång och cykel vid 
korsningsombyggnad, speciellt 
upphöjda passager och 
prioritering i korsning. 

Effekter av ny infrastruktur för 
cykling och gående, främst 
generering/överflyttning av 
trafik.  

Tillgänglighet, risknivåer och förändring 
av risker vid förändring av trafikmiljön 
(speciellt korsning samt passage). 

 

Överflyttning till GC av ny infrastruktur, 
potential samt effekt (fokus på potential). 

 Exploaterings-
effekter 

Generering av ny trafik och 
behov av trafikalstringstal. 

 

Exploateringens effekt på 
stadens olika tillstånd, ex 
hållbara transporter. 

Finns delvis men bör utvärderas och ev. 
utvecklas. (fokus på information). 

 

Sammanvägda nyttor och effekter av 
exploatering (. 

 Trängsel Effekter i nätet av trängsel, 
systemeffekter.  

 

Effekter av steg 1 och 2 
åtgärder för att minska 
trängsel (se även Hållbart 
resande). 

 

Helhetseffekter på nät-nivå samt 
överflyttningseffekter  (både restider 
samt överflyttning). 

 

Effekter både på resbehov samt 
överflyttning mha steg 1 och 2 åtgärder. 
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Gång och cykel 

 

Tillgänglighet 
till målpunkter i 
tätort 

Hur tillgänglighet påverkar 
resval samt vad som är god 
tillgänglighet för gång och 
cykel. 

 

Överflyttning från andra 
trafikslag till gång och cykel. 

Systematik samt samband för 
tillgänglighetsanalys  (finns delvis i 
TRAST). 

 

 

Hur tillgänglighet påverkar överflyttning. 

 Trafiksäkerhets
-effekter 

Risknivåer och förändringar 
av risker vid förändring av 
trafikmiljön  

Risknivåer och förändring av risker vid 
förändring av trafikmiljön (speciellt 
korsning samt passage). (framförallt för 
korsningar, hastighetsdämpande 
åtgärder, nya cykelbanor…). 

 Trygghet Trygghet bör beaktas i 
samband med förändring av 
trafikmiljön.  

Hur trygghet påverkar val av tranport  
(finns delvis i ASEK). 

Kollektivtrafik 

 

Regional 
utveckling 

Effekter av kollektivtrafik för 
den regionala utvecklingen, 
såsom arbetsmarknad. 

Finns delvis och indirekt hur 
tillgänglighet påverkar. 

 Tillgänglighet 
för 
kollektivtrafike
n till 
målpunkter i 
tätort 

Betydelsen och effekter av 
tillgänglighet för 
kollektivtrafiken i tätort. 

Finns delvis i tillgänglighetsmodeller 
som ex Sampers. Bör utvecklas då viktigt 
men svårt med  lokal anpassning. 

 Trygghet Trygghet för kollektivtrafik-
resenärer. 

Finns delvis i men behöver utvecklas (bla 
i ASEK-värdering). 

Hållbart 
resande 

 

Överflyttning 
från bil till gång 
och cykel 

Effekter av åtgärder för 
överflyttning. 

Effekter och potential av steg 1 och 2 
åtgärder för överflyttning till GC. 

 Överflyttning 
från bil till 
kollektivtrafik 

Effekter av åtgärder för 
överflyttning till 
kollektivtrafik. 

Potential samt effekter av åtgärder för 
överflyttning. 

 Kollektivtrafik Utveckla effektsamband för 
spår och sjöfart. 

Saknas lokalt anpassade effekter inom 
spår och sjöfart. 

Drift och 
underhåll  

 

Trafiksäkerhets
-effekter 

Trafiksäkerhetseffekter av 
drift och underhållsåtgärder 
på belagd väg och gata, 
vägutrustning och 
sidoområden. 

Generellt få samband och effekter för 
DoU. Fokus på oskyddade trafikanter. 

 Kostnader Schablonkostader för 
kommunens vanliga drift och 
underhållsåtgärder så som 
vinterväghållning, 
gatubelysning och 
sommarunderhåll som 
asfalteringsarbeten, 

Generellt få samband och effekter för 
DoU. Behov av kostnadseffektiva 
åtgärder och  kostnader jämfört med 
effekt. 
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vägrensslåtter, 
asfalteringsarbeten etc. 

 Oskyddade 
trafikanter 

Effekter som t.ex. 
trafiksäkerhet, restid och 
hälsa för oskyddade 
trafikanter när det gäller 
främst åtgärder för 
beläggningsunderhåll och 
vinterväghållning på gång- 
och cykelvägnätet. 

Generellt få samband och effekter för 
DoU. (Finns exempel på goda lösningar 
men lite systematik). 

Logistik och 
godstransporter 

 

Tillgänglighet 
till målpunkter 
vid lastning och 
lossning av 
gods 

Utvärdera effekter för 
tillgänglighet utifrån 
näringslivets behov. 

Tillgänglighetsinsatser som stärker 
konkurrens samt ekonomi.  

 Omlastnings-
terminal samt 
logistikcentra 

Vilka effekter så som restid, 
trafiksäkerhet och miljö ger 
en omlastningsterminal samt 
logistikcentra. Dels för 
godstransporterna och dels 
för trafiken i stort. 

(täcks delvis av Trafikalstringstal) 

 Kostnader Anläggningskostnader, 
schablonkostnader, för 
omlastningsterminaler och 
logistikcentra samt andra 
kostnader för kommunen när 
det gäller logistik och 
godstransporter. 

 

Planerings-
förutsättningar 

Effektbeskriv-
ning av flera 
sammanhängan
de åtgärder  

Utveckling av metoder samt 
verktyg för samlad 
effektbedömning av flera 
åtgärder. 

Finns idag modeller och verktyg men 
kunskapsluckor för samlad 
effektbedömning.  

 Stöd vilka 
kalkylvärden/ 
värderingar 
som finns och 
hur man 
använder dem 

Utbildningsinsatser samt 
information. 

Information och utbildning samt även 
krav vid medfinans. 

 Trafikalstrings-
tal 

Trafikalstringstal anpassade 
för tätorter och verksamheter. 

Finns delvis men bör utvärderas och ev. 
utvecklas. (fokus på information). 

 

Utifrån resultatet från behov och användning finns det underlag för 
Trafikverket att i sin roll som medfinansiär ställa krav på att använda styrande 
dokument, metoder och verktyg.  
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Användning 

Denna studie visar på en dålig kännedom och låg användning av 
Effektkatalogen. Man använder främst egen erfarenhet samt goda exempel i den 
kommunala verksamheten, se graf. 

 

Figur 7. Svar från enkäten på frågan vilka Effektsamband för vägtransportsystemet 
som användes. 

 

Begreppet effektsamband är inte alls lika etablerat hos kommunerna som hos 
Trafikverket.  Denna studie visar att det saknas ett systematiskt arbetssätt, 
undantaget typfall/projekt där Trafikverket är beställare för tätort. Det saknas i 
stort även standardiserade metoder och värden för att uppskatta o bedöma 
effekter (t.ex. inom kollektivtrafik, påverkansåtgärder) för tätort.  
 

Genom intervjuer samt enkäter har behovet och önskemål om utformning av 
effektsamband undersökts. Majoriteten i enkäten önskar handböcker som 
främsta stöd för att beskriva åtgärders effekter inom tätort. Ungefär hälften av 
respondenterna önskar också stöd i form av beräkningsverktyg och något färre i 
form av checklistor och utbildning/kurs. Även bättre index och sökbarhet samt 
checklistor för beställare med fokus på effektsamband efterfrågas. Utbildning 
anges också som viktigt både i enkätsvaren och i djupintervjuerna. 
 

När det gäller användning är det sammanfattningsvis kanske trots allt viktigare 
med utbildning samt informationsinsatser än Effektsambandens utformning 
och form för att få ett bättre nyttjande av Effektsamband i tätort. 
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Övrigt 

Generellt saknas det ett systematiskt arbetsätt när man studerar hur kommuner 
arbetar med effektsamband. För att uppmuntra ett systematiskt arbetsätt samt 
användning bör Trafikverket mer aktivt kräva användning av effektkatalogen 
eller liknande då man är medfinansiär. 

Behovet av effektsamband för påverkansåtgärder samt samlade 
effektbedömningar kommer att bli än mer påtagligt i samband med införandet 
av den nya planeringsprocessen för transportsystemet och genomförandet av 
s.k. åtgärdsvalsstudier. Användandet av fyrstegsprincipen kommer då att få ett 
större genomslag och i och med det även förslag på genomförande av åtgärder 
inom steg 1, där påverkansåtgärder ingår.  

Samordningen mellan Trafikverket och SKL bör utvecklas, ex fås noll träffar vid 
sökning på ”effektsamband” och ”effektkatalog” på SKLs hemsida, d.v.s. ingen 
länk till Trafikverkets effektsamband.   
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Effektsamband i tätort 
Sammanställning djupintervjuer 

1. Inledning 

Detta PM syftar till att sammanfatta arbetet med djupintervjuer som projektet 
”Effektsamband för tätort” genomfört under 2010. Det skall tilläggas att arbetet ej 
är helt slutfört då det är troligt att ytterligare intervjuer genomförs under 2011.  

2. Syfte 

Syftet med djupintervjuerna har varit att kartlägga användandet av 
effektsamband samt behov och önskemål hos några lämpliga kommuner och 
tjänstemän. Valet av kommuner har styrts av antalet innevånare då vi valt att 
intervjua allt från små till stora kommuner. Den totala bilden kommer sedan att 
kompletteras via en större enkätundersökning.  

3. Genomförande 

Djupintervjuerna har genomförts via personliga möten under hösten 2010. Ett 
frågeformulär, se bilaga ”frågeformulär”, har tagits fram och skickats ut till de 
intervjuade i förväg och sedan har diskussion utifrån frågorna förts. Fokus har inte 
legat på att strikt följa frågeformuläret utan att få fram så detaljerad information 
som möjligt.  
 
De kommuner som hittills intervjuats är:  
 Säter 
 Leksand 
 Falun 
 Lund 
 Linköping 
 Uppsala 
 
I varje kommun har en tjänsteman intervjuats, bortsett från Linköping där två 
tjänstemän med olika arbetsområden ingått i studien. De intervjuade 
tjänstemännen arbetar på allt från små till medelstora och stora kommuner i 
Sverige.  
 
Frågeformuläret kan sägas vara uppdelat i fyra delar;  
 Inledande frågor 
 Kartläggning av användning 
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 Erfarenhet av användning  
 Behov och önskemål  

4. Resultat 

I detta kapitel kommer de viktigaste resultaten att presenteras. Då intervjuerna är 
få går det ej att säga att dessa resultat/svar skulle vara representativa för de 
svenska kommunerna men vissa viktiga synpunkter har ändå noterats.  

4.1 Inledande frågor 
Då de inledande frågorna bara innehåller sådant som arbetsplats, arbetsuppgifter 
och arbetslivserfarenhet har syftet ej varit att dra några särskilda slutsatser. 
Dessa frågor hanteras därför inte mer.  

4.2 Kartläggning av användning 
Huruvida någon relation till begreppet effektsamband finns eller inte verkar vara 
högst personligt. Dock tyder intervjuerna på att större kommuner innebär större 
chans för att begreppet känns igen.  
 
De som känner till begreppet effektsamband ser ofta att syftet med dessa är 
stödja tjänstemannen i arbetet med att ta fram och jämföra åtgärder, välja 
åtgärder, samt att motivera beslut för att kunna övertyga politiker med flera. De 
är också ett bra sätt att få en förståelse för hur åtgärder och effekter hänger 
samman. Som en intervjuperson utrycker det kan effektsamband underlätta den 
röda tråden i ett projekt samt ge en möjlighet att optimera kostnaderna i 
förhållande till resultaten. Enligt en annan intervjuperson är effektsamband bra att 
användas för att skapa acceptans för projekt som drivs.  
 
Även om begreppet effektsamband kan vara okänt visar det sig ofta att behovet 
av just effektsamband är stort, samtliga av de intervjuade antyder att denna typ 
av information skulle kunna underlätta deras arbete, mer eller mindre.  
 
De flesta som känner till effektsamband som begrepp känner också till flera av de 
olika publikationerna såsom Effektsamband för Vägtransportsystemet (kallas i 
fortsättningen EfV) och Åtgärdskatalogen. Utöver dessa nämns vissa andra 
handböcker från SKL, exempelvis GCM-handboken, och material från norska TOI. 
Det märks att materialet från SKL är mer anpassat för tätort och används därför 
också mer hos de intervjuade. 
 
Huruvida den intervjuade har kollegor som använder effektsamband varierar och 
att en tjänsteman använder sig av denna typ av material verkar inte vara någon 
garanti för att fler gör det.  
 
Vilka typer av effektsamband som används varierar kraftigt. Vanligt är dock att 
material kring drift och underhåll, trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet 
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används. I mindre tätorter där det är mer sällsynt med investering kan 
tjänstemännen fortfarande tänkas vara i behov av effektsamband som beskriver 
exempelvis Drift och underhåll.   
 
Hur kunskapen kring effektsamband har inhämtats varierar från person till person, 
vanliga svar är andra kollegor samt informationsträffar och utbildning av olika 
slag. 
 
Intervjuerna visar också att det förekommer att kommuner själva tar fram mått 
på effekter. Detta gäller även arbetsgångar och diverse metodbeskrivningar. Ordet 
effektsamband verkar dock inte användas.   
 
Övriga synpunkter som noterats:  
 En av de intervjuade utryckte att kommunen saknar krav på att EfV skall 

användas. Samtidigt finns det ofta tankar kring att samhällsekonomiska 
analyser skulle kunna vara bra att redovisa.  

 VGU används ofta på kommunnivå, även detta är en stor publikationssamling 
som till en början kan ses som svåröverskådlig (jämför med EfV).  

 Det är vanligt att arbetet på kommunnivå utförs enligt praxis och gamla 
erfarenheter. Kommuner har ofta mycket kontakt sinsemellan och utbyter 
goda idéer vilket på sitt sätt blir en form av effektsamband.  

 Utöver själva EfV (Effektsamband för Vägtransportsystemet) använder vissa 
kommuner, främst de större, även andra hjälpmedel såsom EVA, Capcal, 
LillEva m.fl.   

 

4.3 Erfarenhet av användning 
Det finns en ganska positiv erfarenhet av hur effektsamband kan påverka den 
slutliga produkten. Det är dock viktigt att tänka på att effektsamband aldrig ger 
hela svaret utan snarare skall ses som ett hjälpmedel för att beskriva och 
motivera åtgärder. Rätt använt kan effektsamband ge bättre lösningar i tätort.  
 
Över lag upplevs EfV som svåranvänt, flera personer utrycker att det krävs 
utbildning för att komma igång samt att anpassningen till tätort/kommunala 
förhållanden behöver förbättras. Dessutom upplevs effektsambanden extra 
svåranvända i små kommuner. Andra noterade brister med EfV är:  
 Problem att väga samman olika åtgärder, exempelvis kombinationer av 

åtgärder och åtgärder som ger effekter på flera nivåer.  
 Problem med att EfV fokuserar mycket på CO2 medan det i en kommun finns 

många andra faktorer som är minst lika viktiga.  
 EfV anses också vara svårt att använda lokalt i en kommun, effekterna som 

beskrivs är ofta för generella.  
 Material rörande gående och cyklister saknas till stor del i EfV.  
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När det gäller SKL:s åtgärdskatalog anses denna istället vara mycket enkel att 
använda, anpassningen till tätort upplevs också som mycket god. Detta gäller 
även för många andra av SKL:s skrifter.  
 
Tillgängligheten till materialet anses över lag som god, flera personer anser dock 
att det kräver ett visst intresse för att förstå sig på skrifterna. Önskemål om 
checklistor för att underlätta arbetet finns. Flera av de intervjuade utrycker också 
att informationen kring effektsambanden är dålig samt att marknadsföringen 
måste bli bättre. Bättre utbildning efterfrågas också som en del i att göra 
effektsambanden mer lättanvända. Över lag upplevs det även här att SKL:s 
publikationer och material är bättre än Trafikverkets.  

4.4 Behov och önskemål 
Behoven och önskemålen verkar vara relativt stora vad det gäller effektsamband 
av olika slag, detta oavsett om kommunen är liten eller stor. Dessutom efterfrågas 
många liknande förbättringar bland de intervjuade.  
 
Över lag önskas en annan form på effektsambanden, kanske främst när det gäller 
EfV. Dagens EfV är för komplext och har fel inriktning och form och i många fall 
efterfrågas en ”lightversion”, eventuellt specifikt för tätortsrelaterade samband. 
Intressanta tankar kring en webbaserad kunskapsdatabas finns också, denna 
borde utföras som en interaktiv tjänst där det finns möjlighet att söka fram 
effektsamband på olika nivåer. Samtidigt skulle checklistor och 
genomförandebeskrivningar också kunna leda till ett ökat användande av 
effektsamband i kommunal verksamhet. En handbok som är kopplad till EfV skulle 
också kunna underlätta användandet.  
 
Önskemål om effektsamband finns inom de flesta områdena. De som nämnts 
specifikt av de intervjuade är följande:  
 Samhällsekonomi 
 Övergripande planering 
 Trafiksäkerhet 
 Gående och Cyklister 
 Fördjupade effektsamband rörande externa effekter av biltrafik, ex. buller och 

luftföroreningar.  
 Styrmedel för politiker 
 Kollektivtrafik 
 Parkering och dess effekter på resande 
 Partiklar och miljö 
 Exploateringens effekt på stadens olika tillstånd 
 Kostnader 
 ”Mjuka åtgärder” eller hållbart resande 
 Drift och underhåll, generellt  
 
I de mindre kommunerna efterfrågas sällan några specifika effektsamband utan 
behov finns av enklare samband anpassade specifikt för kommunal verksamhet. I 
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de större kommunerna kan ett djupare detaljintresse urskiljas, här efterfrågas 
oftare specifika samband inom särskilda områden.  
 
När det gäller tillgängligheten av dagens material anser de flesta att den är bra. 
Effektsambanden kan hittas på Internet vilket anses vara det bästa sättet. 
Utveckling efterfrågas dock och följande förslag på förbättring har noterats:  
 Informationsinsatser 
 Marknadsföring 
 Frågor kring effektsamband borde tas upp på årliga konferenser och liknande, 

som exempel nämndes Transportforum.  
 Uppdateringen av materialet måste bli bättre, specifikt för EfV anses hemsidan 

vara dålig då det är svårt att veta vilket material som är det senaste och det 
är ofta som länkar leder till publikationer som är gamla eller felaktiga 

 
De flesta av de intervjuade är intresserade av att lära sig mer om effektsamband. 
Frågan om kurser och utbildning tas varmt emot samtidigt som kraven på innehåll 
antagligen varierar för stora och små kommuner. Förutom utbildning är också stöd 
och återkoppling viktigt.  
 
Informationen kring effektsamband, exempelvis uppdateringar och förändringar, 
skall ske digitalt enligt alla intervjuade. Hemsidor bör användas för detta, 
prenumerationstjänster efterfrågas från vissa håll medan andra tydligt talar om 
att det inte skall skickas ut någon information per e-post. Vissa speciella önskemål 
kring information och uppdatering har framförts, material bör publiceras på nätet i 
form av en ”wiki” där det finns möjlighet för användare att redigera material, 
information via sociala medier är också bra.  
 
Ansvaret för uppdateringar, utbildningar och fortlöpande kontroll bör ligga hos 
Trafikverket. Kunskapen är över lag för dålig hos kommunerna.  
 
Slutligen finns också önskemål om att Trafikverket skall ställa högre krav på 
kommunerna att genomföra utredningar där effektsamband av olika slag ingår. 
Här bör det också finnas krav på dokumentation och genomförande.   
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1 Sammanfattning 

Som en del i projektet ”Effektsamband för vägtransportsystemet – kartläggning av 
användning samt uppdatering av effekter för tätort” har en enkätstudie genomförts. 
Syftet med enkäten var att kartlägga användning och behov av effektsamband i tätorter 
med ett speciellt fokus är på Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för 
vägtransportsystemet. 

Enkätens målgrupp var personer som arbetar med trafikåtgärder i tätort i kommuner, 
kommunala bolag, statliga verk eller myndigheter, privata företag och på 
högskola/universitet. Den omfattande enkäten besvarades av drygt 500 personer, varav 
vardera ca 40 procent hade sin arbetsgivare i någon kommun eller i privat företag. 

Generell användning av underlag och behov av stöd för att beskriva åtgärders 
effekter inom tätort  

Det kan konstateras att det är en låg andel av respondenterna som anser att de generellt 
har tillgång till ett bra underlag för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort. De 
underlag man främst använder är ganska informella, dvs. praktisk erfarenhet och goda 
exempel från andra, snarare än färdiga handböcker, såsom TRAST, Rätt fart i staden, 
GCM-handboken, Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort och Trafikverkets 
effektsamband för vägtransportsystemet. En majoritet av respondenterna anger dock att 
de önskar handböcker som främsta stöd för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort. 

Det är mer vanligt att respondenterna tar fram kostnader för olika typer av åtgärder än 
att de beräknar effekter för olika typer av åtgärder eller gör samhällsekonomiska 
beräkningar vid prioritering av olika typer av åtgärder.  De verktyg som används är 
främst för samhällsekonomiska analyser, kapacitetsanalyser, trafikprognoser och 
trafiknätsanalyser. 

Respondenterna anger att det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter 
för en kombination av olika åtgärder inom tätort och att det saknas information/kunskap 
om hur man väger ihop olika typer av effekter för en åtgärd. En stor andel av 
respondenterna har behov av ytterligare stöd för att beskriva en åtgärds effekter, främst 
inom nybyggnation och förbättringsåtgärder, gång och cykel samt kollektivtrafik.   

Användning och upplevelser samt behov av utveckling när det gäller Trafikverkets 
Effektsamband för vägtransportsystemet 

Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet har, jämfört 
med exempelvis VGU (Vägars och gators utformning), en mycket låg användning. 
Publikationsserien används i högre utsträckning av konsulter än av personer som arbetar 
i kommuner eller kommunala bolag. Katalogerna Nybyggnation och förbättring av 
vägar och gator samt Gemensamma förutsättningar används i högre utsträckning än de 
andra katalogerna (Kollektivtrafik, Drift och underhåll, Sektorsuppgifter och 
myndighetsutövning). I första hand används Trafikverkets publikationsserie som ett 
uppslagsverk. En hel del använder den också för val och motivering av åtgärd, 
effektbedömning för nybyggnation och förbättringsåtgärder samt samhällsekonomiska 
kalkyler. 

Tillgängligheten på Trafikverkets hemsida upplevs som bättre än användbarheten för 
åtgärder inom tätort. Samtliga fem kataloger upplevs som bättre vad gäller innehåll än 
struktur. Sämst upplevs katalogerna vara när det gäller uppdateringar. Den katalog som 
upplevs som bäst när det gäller innehåll, struktur och uppdateringar är Nybyggnation 
och förbättring av vägar och gator. 
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Inom de flesta områden finns ett behov av att utveckla de flesta effekter när det gäller 
tätort, undantaget är goodwill för den egna organisationen. Effekter för trafikbuller 
anses också, jämfört med andra effekter, vara tillräckligt utvecklade.    

Inom Trafikverkets katalog Nybyggnation och förbättring av vägar och gator finns 
störst utvecklingsbehov när det gäller effekter för oskyddade trafikanter, 
exploateringseffekter och effekter för trängsel.  

Inom området Gång och cykel finns störst utvecklingsbehov av effekter när det gäller 
tillgänglighet för cyklister och gående till målpunkter i tätort samt trafiksäkerhet och 
trygghet.  

Störst utvecklingsbehov inom katalogen Kollektivtrafik finns när det gäller effekter för 
regional utveckling och tillgänglighet för kollektivtrafiken till målpunkter i tätort samt 
trygghet.   

Inom området Mobility management/Hållbart resande finns störst utvecklingsbehov när 
det gäller effekter för överflyttning från bil till gång och cykel samt överflyttning från 
bil till kollektivtrafik.  

Inom katalogen Drift och underhåll anses störst utvecklingsbehov finnas av effekter för 
trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter och kostnader.   

Störst utvecklingsbehov inom området Logistik och godstransporter finns gällande 
effekter för tillgänglighet till målpunkter vid lastning och lossning av gods liksom 
effekter för trängsel, kostnader och omlastningscentral/ logistikcentra. 

Slutsatser 

De områden som visar på mest utvecklingsbehov av effektsamband och där det finns 
anledning att gå vidare när det gäller framtagning/publicering av effektsamband i tätort 
är: 

 Oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister)
o Tillgänglighet
o Trafiksäkerhet
o Trygghet

 Hållbart resande (mobility management)
o Kollektivtrafik (bl.a. överflyttning från bil)
o Gång och cykel (bl.a. överflyttning från bil)

 Drift och underhåll
o Trafiksäkerhet
o Oskyddade trafikanter

Utvecklingsbehov finns också när det gäller effekter för en kombination av olika 
åtgärder eller hur man väger ihop olika typer av effekter för en åtgärd.  

Publiceringsformen för effektsamband bör, enligt respondenterna, vara i form av 
handböcker. Även beräkningsverktyg och checklistor efterfrågas. Det som är viktigt är 
att sambanden är tydliga och enkla att använda samt lättillgängliga, gärna även 
webbaserade. 
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2 Inledning och bakgrund 

Projektet ”Effektsamband för vägtransportsystemet – kartläggning av användning samt 
uppdatering av effekter för tätort” är ett samarbete mellan Ramböll, VTI och WSP.  

Syftet med projektet är att: 

 Kartlägga och utvärdera användningen av effektsamband för tätorter samt studera 
vilka samband som efterfrågas vid olika typer av analyser.  

 Kartlägga befintliga effektsamband inom tätortsmiljö och undersöka behovet av nya 
samt vilka som behöver förbättras.  

 Genomföra en systematisk analys av erfarenheterna kring effektsambanden inom 
tätortsmiljö och utifrån användningen och de framtida behoven av effektsamband ge 
förslag på utveckling och uppdateringsbehov av effektsambanden.  

Projektet har flera delstudier och resultaten från en enkätstudie presenteras i 
föreliggande PM. Enkätens syfte är att kartlägga användning och behov av 
effektsamband i tätorter med ett speciellt fokus på Trafikverkets publikationsserie 
”Effektsamband för vägtransportsystemet”. Enkäten utformas bland annat utifrån 
resultaten av djupintervjuer med handläggare på kommuner, konsulter och 
representanter från Trafikverket.  

I enkäten handlar en del frågor om användning och förbättring av Trafikverkets 
publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet. Publikationsserien består av 
fem kataloger: 

 Gemensamma förutsättningar

 Nybyggnation och förbättring

 Kollektivtrafik

 Sektorsuppgifter och myndighetsutövning

 Drift och underhåll

Enkätens målgrupp är personer som arbetar med trafikåtgärder i tätort i kommuner, 
kommunala bolag, statliga verk eller myndigheter, privata företag och på 
högskola/universitet.  
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3 Syfte 

Syftet med enkäten är att kartlägga användning och behov av effektsamband i tätorter. 
Ett speciellt fokus är på Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för 
vägtransportsystemet. 
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4 Metod 

En enkät omfattande 45 frågor (varav många frågor består av flera delfrågor) har 
skickats som en webbenkät. E-postadresserna har erhållits från olika datakällor: 

 VTI:s adress- och kontaktregister

(därur söktes personer som kategoriserats till att höra hemma på företag och
universitet/högskolor)

 Databasen KOMMUNINFO

(därur söktes personer fram genom att begränsa till lämpliga förvaltningar såsom
tekniska förvaltningar, samhällsbyggnadsförvaltningar, miljöförvaltningar,
stadsbyggnadsförvaltningar)

 Projektgruppens kontaktnät inom konsultföretag, myndigheter och
forskningsinstitut.

Rensning för dubbletter, icke personliga e-postadresser, ej aktuella företag eller 
personer m.m. gjordes i de urval som söktes fram. I urvalslistan fanns följande 
fördelning mellan företag, universitet/högskolor och kommuner:  

 24 procent var e-postadresser till företag (inklusive Trafikverket och VTI)
 19 procent var e-postadresser till universitet/högskolor
 57 procent var e-postadresser till kommuner.

Utskicket gick slutligen till 3 365 e-postadresser varav 217 stycken var icke fungerande 
(troligen hade adressen upphört). Första utskicket gjordes 18 juni 2011 och påminnelser 
skickades 28 juni och 24 augusti. Enkäten stängdes för svar 10 oktober 2011.  

I början av september 2011 gjordes det även ett utskick till nätverket Swepomm 
(Swedish Platform on Mobility Management), som är ett nätverk för personer som 
arbetar med hållbart resande, mobility management eller hållbara resor och transporter. 
Swepomm når ca 150 personer, men det finns inga uppgifter om hur många som fick en 
enkät via både direktutskick och Swepomm.   

Totalt inkom 952 svar från direktutskicken till e-postadresser och 27 svar från utskicket 
till Swepomm. Den genomsnittliga svarstiden på enkäten var drygt 12 minuter. 

Av de totalt 979 personerna som svarat på enkäten, angav 471 att de inte tillhör 
målgruppen. Någon svarsfrekvens i vanlig mening kan dock inte beräknas eftersom det 
inte varit möjligt att erhålla ett korrekt urval. Antalet svarande är däremot tillräckligt för 
att göra analyser, men det bör påpekas att resultaten inte är generaliserbara utan enbart 
gäller dem som besvarat enkäten.  

Totalt finns ett datamaterial med 299 variabler som analyserats i PASW Statistics 18 
(SPSS). Diagram och tabeller har redigerats i Microsoft Excel. Ett mycket litet partiellt 
bortfall finns på frågorna. 
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5 Resultat 

Resultatet presenteras uppdelat i fyra avsnitt. Först presenteras respondenterna med 
hjälp av olika bakgrundsinformation. Därefter presenteras resultat från allmänna 
frågeställningar kring effektsamband och som tredje avsnitt resultat från frågor om 
Trafikverkets publikationsserie Effektsamband i vägtransportsystemet. Slutligen 
redovisas synpunkter från ett par övriga frågor. 

 
5.1 Respondenter 

Det var 508 personer som besvarade enkäten. Av dessa är två tredjedelar män och en 
tredjedel kvinnor. Ca 40 procent arbetar vardera i kommuner och privata företag, se 
Tabell 1.  

Tabell 1 Respondenternas arbetsgivare.  

Arbetsgivare Antal Andel

Kommun 213 42 %

Kommunalt bolag 12 2 %

Statligt verk/myndighet 18 4 %

Privat företag 199 39 %

Högskola/Universitet 62 12 %

Annat 4 1 %

Total 508 100 %

 

En majoritet av de respondenter som arbetar i kommuner och kommunala bolag är 
verksamma i små kommuner under 40 000 invånare, se mer i Tabell 2. Vid en 
jämförelse med hur Sveriges alla 290 kommuner fördelar sig när det gäller storlek (se 
tredje kolumnen i Tabell 2) kan konstateras att små kommuner är något 
underrepresenterade bland enkätsvaren.  

Tabell 2 Kommunstorlek bland de som arbetade i kommuner och kommunala bolag. 
N=225. Jämförelse med andel bland Sveriges samtliga kommuner. 

Kommunstorlek Andel bland respondenter Andel bland Sveriges 290 kommuner 

< 40 000 69 % 81 % 

40 000 – 80 000 17 % 11 % 

80 000 – 130 000 9 % 5 % 

> 130 000 4 % 3 % 

 

De flesta respondenterna arbetar inom trafikplanering, trafiksäkerhet och stads- och 
samhällsplanering, se Figur 1, ganska många också med gång- och cykelfrågor. Av de 
62 som angett ”Annat” uppger flera personer att de arbetar inom projektering/ 
utformning eller annan teknisk verksamhet. Andra arbetsområden som anges är t.ex. 
upphandling, trafikreglering, gods/logistik, ITS och samhällsekonomi. 
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Figur 1 Respondenternas arbetsområden. Varje respondent kunde ange högst tre 
alternativ. 1144 svar finns angivna. 

Bland de som arbetar inom kommun eller kommunalt bolag arbetar hälften med 
trafiksäkerhet, se Tabell 3. Notera att man kunde svara på högst tre arbetsområden. En 
stor andel (33-44 procent) arbetar också med trafikplanering, gång- och cykelfrågor, 
stads- och samhällsplanering samt drift- och underhåll. Det är endast 18 personer som 
arbetar inom statligt verk eller myndighet. Även här arbetar störst andel med 
trafiksäkerhet samt gång- och cykelfrågor. Bland konsulterna i privata företag arbetar 
närmare hälften med vardera trafikplanering och stads- och samhällsplanering. Tre av 
tio arbetar också med trafikanalyser. De som arbetar på högskola eller universitet har en 
ganska jämn fördelning av sina arbetsområden.  

Tabell 3 Arbetsområden bland respondenter med olika arbetsgivare. Högst tre 
arbetsområden kunde anges av varje respondent.  

Arbetsområden 

Arbetsgivare: 
Kommun inkl. 
bolag 
N=225 

Arbetsgivare: 
Statligt verk/ 
myndighet 
N=18 

Arbetsgivare: 
Privat företag 
N=199 

Arbetsgivare: 
Högskola/ 
universitet 
N=62 

Trafikplanering 44 % 17 % 47 % 21 % 

Trafiksäkerhet 51 % 44 % 25 % 23 % 

Stads- o samhällsplanering 33 % 11 % 46 % 26 % 

Gång- o cykelfrågor 34 % 39 % 20 % 18 % 

Drift o underhåll 31 % 28 % 2 % 11 % 

Miljöfrågor 14 % 11 % 17 % 16 % 

Trafikanalyser 4 % 17 % 29 % 16 % 

Kollektivtrafik 6 % 6 % 19 % 21 % 

Mobility Management 6 % 22 % 14 % 16 % 
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Fler än hälften av de svarande har arbetat mer än 10 år inom sitt/sina huvudsakliga 
arbetsområde/n, se Tabell 4. Ungefär en femtedel har arbetat i vardera 2-5 år och 5-10 
år. 

Tabell 4 Respondenternas arbetserfarenhet inom sitt/sina område/n. N=507. 

Närmare en femtedel (93 personer) av de svarade anger att de är medlemmar i något 
nätverk där frågor kring effektsamband för tätorter diskuteras Av dessa namnger 87 
personer de nätverk de är medlem i. Ungefär hälften av dessa anger Trafiktekniska 
föreningen. Andra nätverk som anges är exempelvis NVF och SWEPOMM samt 
nätverk mellan olika kommuner. 

Arbetserfarenhet Andel 

< 2 år 7 % 

2-5 år 20 % 

5-10 år 19 % 

>10 år 54 % 
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5.2 Allmänna frågeställningar kring effektsamband i tätort 

Här presenteras svar på allmänna frågeställningar kring effektsamband i tätort; både 
användning av underlag för att beräkna effekter och behov av stöd för att beskriva 
effekter.   

5.2.1 Användning 

I detta avsnitt beskrivs respondenternas användning av underlag för att beskriva 
åtgärders effekter inom tätort.  

Det är enbart en dryg tiondel (13 procent, 64 personer) av respondenterna som anser att 
de generellt har tillgång till ett bra underlag för att beskriva en åtgärds effekter inom 
tätort, se Figur 2. Drygt hälften anger att de delvis har tillgång ett bra underlag, medan 
tre av tio svarar nej på frågan.  

Figur 2 Andel respondenter (i procent) som anser att de generellt har tillgång till ett 
bra underlag för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort. N=507. 
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De viktigaste underlagen som respondenterna använder för att beskriva en åtgärds 
effekter inom tätort är Praktisk erfarenhet och Goda exempel från andra, det använder 
ca 60 procent alltid eller ofta, se Figur 3. Bland färdiga handböcker används VGU 
(Vägar och gators utformning) i högre utsträckning (34 procent) än handböcker som 
TRAST (Trafik för en attraktiv stad), Rätt fart i staden, GCM-handboken (Gång, cykel, 
moped) och Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, vilka används av 12-18 procent av 
respondenterna. Det är ytterst få (41 personer, 8 procent) som använder Trafikverkets 
publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet.  

Figur 3 Användning av olika underlag vid beskrivning av en åtgärds effekter inom 
tätort. N=503 eller 505 på de olika svaren. 
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Vid en närmare analys av vilka underlag som används bland respondenterna beroende 
på typ av arbetsgivare kan konstateras att bland de som arbetar inom kommun eller 
kommunalt bolag används främst Praktisk erfarenhet och Goda exempel från andra, se 
Tabell 5. Goda exempel från andra och Övrig forskning/utredning används i första hand 
bland respondenter från statliga verk/myndigheter, men även Praktisk erfarenhet. Bland 
konsulter används också mest Praktisk erfarenhet och Goda exempel från andra, men 
även Övrig forskning/utredning och VGU (Vägars och gators utformning) har här en 
stor användning. Bland respondenter från högskola/universitet dominerar användning av 
Övrig forskning/utredning. Kommunala handböcker som Rätt fart i staden, TRAST 
(Trafik för en attraktiv stad), GCM-handboken (Gång, cykel, moped) och 
Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort används i högre utsträckning bland de som 
arbetar inom kommuner eller kommunala bolag. Trafikverkets Effektsamband för 
vägtransportsystemet används oftare bland de som arbetar inom statliga verk och 
myndigheter eller privata företag. Användningen inom kommuner och kommunala 
bolag är mycket liten. 

Tabell 5 Olika underlag som används alltid/ofta bland respondenter med olika 
arbetsgivare. 

Arbetsgivare: 
Kommun 
inkl. bolag 
N=222 

Arbetsgivare: 
Statligt verk/ 
myndighet 
N=17-18 

Arbetsgivare: 
Privat företag 
N=198-199 

Arbetsgivare: 
Högskola/ 
universitet 
N=62 

Praktisk erfarenhet 73 % 41 % 69 % 21 % 

Goda exempel från andra 59 % 59 % 68 % 35 % 

Övr. forskning/utredning 14 % 53 % 49 % 79 % 

VGU 36 % 28 % 39 % 10 % 

TRAST 23 % -- 17 % 6 % 

Rätt fart i staden 28 % 17 % 13 % 2 % 

GCM-handboken 20 % -- 13 % 3 % 

Åtgärdskatalog TS, SKL 18 % -- 11 % 3 % 

Trafikverkets Effektsamband 2 % 11 % 16 % 5 % 

Beräkn.handledn. järnväg 1 % -- 6 % 5 % 
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Respondenterna tillfrågades om de beräknar några effekter för olika typer av åtgärder, 
tar fram kostnader för olika typer av åtgärder eller gör samhällsekonomiska beräkningar 
vid prioritering av olika typer av åtgärder. Störst andel av respondenterna tar fram 
kostnader för olika typer av åtgärder, se Figur 4. Det är 70 procent som gör det alltid 
eller ibland. Drygt hälften av respondenterna beräknar alltid eller ibland effekter för 
olika typer av åtgärder, t.ex. åtgärders påverkan på utsläpp eller hastighet. Ca 40 procent 
av respondenterna gör alltid eller ibland samhällsekonomiska beräkningar vid 
prioritering av olika typer av åtgärder, dvs. gör en kostnad/nytto-kalkyl. Det är på alla 
tre frågorna en mycket låg andel som svarat att de alltid gör det som efterfrågas, 
undantaget de som tar fram kostnader för olika åtgärder.  

 

 

Figur 4 Andel som beräknar effekter, som tar fram kostnader för olika åtgärder och 
som gör samhällsekonomiska beräkningar vid prioritering av olika åtgärder. N=504. 
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Det är 207 personer (41 procent) som svarat att de arbetar med någon eller några typer 
av beräknings-, analys- eller utvärderingsverktyg. Bland dessa gäller de vanligaste 
verktygen samhällsekonomiska analyser, kapacitetsanalyser, trafikprognoser och 
trafiknätsanalyser, se Figur 5. En hel del arbetar även med verktyg för 
emissionsberäkningar, bullerberäkningar, trafiksäkerhetseffekter och hållbart resande.  

 

 

Figur 5 Antal som använder beräknings-, analys- eller utvärderingsverktyg för ett 
angivet område. Fler svar kunde anges på frågan, 634 svar finns. 

I flertalet öppna svar anges specifika prognos- och samhällsekonomiverktyg som t.ex. 
EVA, BANSEK, CAPCAL, EMME, CONTRAM, VISSIM, VISUM, SAMPERS. 
Några uppger att de arbetar enligt SUMO metodik, MKB och kvalitativa modeller 
såsom värderosor.   
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Sammanfattning och jämförelser gällande användning av underlag för att 
beskriva åtgärders effekter inom tätort 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en låg andel av respondenterna som 
anser att de generellt har tillgång till ett bra underlag för att beskriva en åtgärds 
effekter inom tätort. De underlag man främst använder är ganska informella, dvs. 
praktisk erfarenhet och goda exempel från andra, snarare än färdiga handböcker. 

Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet har, jämfört 
med exempelvis VGU, en mycket låg användning. Publikationsserien används i 
högre utsträckning av konsulter än av personer som arbetar i kommuner eller 
kommunala bolag.  

Det är mer vanligt att respondenterna tar fram kostnader för olika typer av åtgärder 
än att de beräknar effekter för olika typer av åtgärder eller gör samhällsekonomiska 
beräkningar vid prioritering av olika typer av åtgärder.  De verktyg som används är 
främst för samhällsekonomiska analyser, kapacitetsanalyser, trafikprognoser och 
trafiknätsanalyser. 
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5.2.2 Behov av stöd för att beskriva effekter 

I detta avsnitt beskrivs det behov av stöd som respondenterna har för att beskriva 
effekter av åtgärder.  

På en fråga som visar på brist eller avsaknad av tillgång till bra underlag för att beskriva 
en åtgärds effekter inom tätort framkommer att de viktigaste orsakerna är att: 

 det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter för en
kombination av olika åtgärder

 det saknas information/kunskap om hur man väger ihop olika typer av effekter
för en åtgärd

se vidare i Tabell 6. Många angav också att det saknas effektsamband inom området, att 
effektsambanden är svåra att förstå eller använda.  

Tabell 6 Orsak till att respondenten inte har tillgång till bra underlag för att beskriva 
en åtgärds effekter inom tätort. Fler svar kunde anges på frågan, 904 svar finns 
angivna av de 443 personer som angett att de delvis eller inte har tillgång till ett bra 
underlag (eller svarat vet ej), se Figur 2. 

Flertalet av de öppna svaren kan inordnas under de fasta svarsalternativen, t.ex. att man 
inte känner till effektsamband eller att det saknas effektsamband inom området. Andra 
svar som uppges är t.ex. att man inte själv arbetar på den nivån och att man anlitar 
experter och konsulter som besitter kunskap om effektsamband. 

Det är en mycket stor andel av respondenterna som anser att de har behov av ytterligare 
stöd för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort. Det är 25 procent som anser att de 
ofta behöver mer stöd och ytterligare 62 procent som anser sig behöva mer stöd ibland.  

Det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter för en kombination av 
olika åtgärder  243

Det saknas information/kunskap om hur man väger ihop olika typer av effekter för en 
åtgärd 217

Det saknas effektsamband inom området 135

Effektsambanden är svåra att förstå/använda 131

Jag känner inte till några effektsamband 120

Annan orsak 58
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De områden där man har behov av stöd för att beskriva en åtgärds effekt inom tätort är 
främst inom nybyggnation och förbättringsåtgärder av vägar, gator och spår samt gång 
och cykel, se Figur 6. Även inom kollektivtrafik finns ett stort behov. Minst behov finns 
inom logistik- och godstransporter. De områden som respondenterna här angett är 
givetvis en effekt av de områden som de arbetar inom, dvs. fler arbetar med 
nybyggnation och förbättringsåtgärder än med logistik och godstransporter.  Andra 
områden som respondenterna uppger behöva stöd inom är t.ex. ITS, miljö/luft/hälsa 
samt lokaliserings- och exploateringseffekter. 

Figur 6 Antal respondenter som angivit inom vilket område de har behov av stöd för att 
beskriva en åtgärds effekt inom tätort. Fler svar kunde anges på frågan, 1201 svar 
finns. 

Följande figurer visar andel respondenter som anser sig behöva stöd för att beskriva 
olika effekter inom de områden som nämnts i Figur 6. Inom området Drift och underhåll 
finns uppdelningar på bland annat belagd väg och grusväg. Det bör observeras att på 
samtliga frågor är det en stor andel av respondenterna som svarat att de inte vet om de 
behöver ytterligare stöd/ att de sällan arbetar inom området, dessa svarsalternativ kan 
inte särskiljas.   
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Inom området Nybyggnation och förbättring av vägar och gator behövs ytterligare 
stöd för att beskriva effekter inom främst oskyddade trafikanter och trafiksäkerhet, se 
Figur 7. Fler än hälften har även behov av att beskriva effekter för exploatering, 
tillgänglighet för vägtrafik till målpunkter i tätort samt kostnader.  

 

 

Figur 7 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för att 
beskriva inom Nybyggnation och förbättring av vägar och gator. Även andel som inte 
har behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=308. 

 

Inom området Gång och cykel behövs ytterligare stöd för att beskriva effekter inom de 
flesta områden, se Figur 8. Det är ca 70 procent som behöver stöd för att beskriva 
effekter inom trafiksäkerhet samt tillgänglighet för cyklister, barn, äldre, gående och 
funktionshindrade till målpunkter i tätort.   

 

 

Figur 8 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för att 
beskriva inom Gång och cykel. Även andel som inte har behov av ytterligare stöd samt 
de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=273. 
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Inom området Kollektivtrafik, inkl. spårbunden kollektivtrafik i tätort behövs 
ytterligare stöd för att beskriva effekter inom först och främst tillgänglighet för 
kollektivtrafiken till målpunkter i tätort, se Figur 9. Ungefär 60 procent behöver 
ytterligare stöd för att beskriva effekter för kostnader, regional utveckling, trygghet och 
trafiksäkerhet. Komfort samt tillgänglighet för barn, funktionshindrade och äldre till 
kollektivtrafiken ansåg ungefär hälften behöva stöd för att beskriva effekter inom.  

 

 

Figur 9 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för att 
beskriva inom Kollektivtrafik, inkl. spårbunden kollektivtrafik i tätort. Även andel som 
inte har behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. 
N=196. 
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Inom området Mobility management/Hållbart resande behövs stöd för att beskriva 
effekter inom först och främst överflyttning från bil till gång och cykel respektive 
kollektivtrafik, det anges av ca 75 procent, se Figur 10. Behov av att beskriva effekter 
inom gång och cykel, kollektivtrafik och hälsa anges av mer än 60 procent. Störst andel 
som anser att det inte finns behov av ytterligare stöd gäller utsläpp (t.ex. koldioxid, 
avgaser, partiklar), trafikbuller och goodwill för respondentens organisation. 

Figur 10 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Mobility management/Hållbart resande. Även andel som inte har 
behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=150. 
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Inom området Drift och underhåll av Belagd väg och Gata finns störst behov av 
ytterligare stöd för att beskriva effekter inom trafiksäkerhet, kostnader och oskyddade 
trafikanter, de anges av drygt 60 procent, se Figur 11. Lägst behov av att beskriva 
effekter finns inom jämställdhet.   

Figur 11 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Drift och underhåll av Belagd väg och Gata. Även andel som inte 
har behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=138. 

Inom området Drift och underhåll av Spår har mer än 70 procent angett att de inte vet 
eller sällan arbetar inom området, se Figur 12. Detta kan bero på att målgruppen som 
arbetar med spår i tätort till stor del saknas i urvalet. Störst behov av ytterligare stöd för 
att beskriva effekter anges inom kostnader och lägst behov inom jämställdhet.   

Figur 12 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Drift och underhåll av Spår. Även andel som inte har behov av 
ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=138. 
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Inom området Drift och underhåll av Grusväg anger drygt 30 procent ett behov av 
ytterligare stöd för att beskriva effekter inom trafiksäkerhet, kostnader och oskyddade 
trafikanter, se Figur 13. 

Figur 13 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Drift och underhåll av Grusväg. Även andel som inte har behov av 
ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=138. 

Inom området Drift och underhåll av Vägutrustning och Sidoområden anger ungefär 
hälften att de behöver stöd för att beskriva effekter inom trafiksäkerhet och kostnader, 
se Figur 14. Knappt 40 procent behöver stöd när det gäller oskyddade trafikanter. 

Figur 14 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Drift och underhåll av Vägutrustning och Sidoområden. Även andel 
som inte har behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom 
området. N=138. 
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Inom området Logistik och godstransporter anger knappt 70 procent att de behöver 
stöd för att beskriva effekter inom tillgänglighet till målpunkter vid lastning och 
lossning av gods, effekter inom omlastningsterminal/ logistikcentra samt kostnader, se 
Figur 15.  Lägst behov av att beskriva effekter anges inom goodwill hos respondentens 
organisation och hälsa hos föraren. Det bör påpekas att vi med enkäten nått ganska få 
(88 personer) som arbetar inom området. 

Figur 15 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Logistik och godstransporter. Även andel som inte har behov av 
ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=88.  
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När det gäller Planeringsförutsättningar behövs först och främst ytterligare stöd för 
att kunna beskriva effekter i hur man gör en samlad bedömning av flera 
sammanhängande åtgärder i en satsning, ett program eller ett paket, se Figur 16. Behov 
finns också av ytterligare stöd när det gäller vilka kalkylvärden/ värderingar som finns 
och hur man använder dem, samt vilka trafikalstringstal som finns och hur man 
använder dem. Ungefär hälften behöver stöd när det gäller resultat från trafikprognoser 
och hur man använder dem samt tillvägagångssätt för en samhällsekonomisk kalkyl. 
Drygt 40 procent behöver stöd i användning av fyrstegsprincipen.   

 

 

Figur 16 Andel respondenter som angivit vilka Planeringsförutsättningar de behöver 
ytterligare stöd inom, för att kunna beskriva effekter. Även andel som inte har behov av 
ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=438. 
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En majoritet av respondenterna önskar handböcker som främsta stöd för att beskriva 
åtgärders effekter inom tätort, se Figur 17. Ungefär hälften av respondenterna önskar 
stöd i form av beräkningsverktyg och något färre i form av checklistor och utbildning/ 
kurs. I de öppna svaren framhålls behov av stöd i form av lättillgängliga 
sammanställningar, seminarier och webbaserad information, men även publikationer 
och forskningsrapporter. 

Figur 17 I vilken form respondenterna vill ha stöd för att beskriva åtgärders effekter 
inom tätort. Fler svar kunde anges på frågan, 1044 svar finns angivna bland 508 
personer.  
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Sammanfattning och jämförelser gällande behov av stöd för att beskriva 
effekter av åtgärder 

Avsaknad av tillgång till bra underlag för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort 
beror främst på att det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter för 
en kombination av olika åtgärder eller att det saknas information/kunskap om hur 
man väger ihop olika typer av effekter för en åtgärd. En stor andel av respondenterna 
har behov av ytterligare stöd för att beskriva en åtgärds effekter, främst inom 
nybyggnation och förbättringsåtgärder, gång och cykel samt kollektivtrafik.   

Det är överlag många effekter inom många olika områden som man behöver 
ytterligare stöd för att beskriva. Det verkar finnas minst behov av ytterligare stöd när 
det gäller att beskriva effekter av trafikbuller inom nästan alla områden där 
trafikbuller är aktuellt. Effekter av Goodwill för den egna organisationen är generellt 
det område som lägst andel respondenter har behov av ytterligare stöd för att 
beskriva. 

Att en majoritet av respondenterna önskar handböcker som främsta stöd för att 
beskriva en åtgärds effekter inom tätort (se Figur 17) kan kännas paradoxalt när just 
handböcker som TRAST, Rätt fart i staden, GCM-handboken, Åtgärdskatalog för 
säker trafik i tätort samt Trafikverkets effektsamband för vägtransportsystemet visar 
en låg användningsgrad (se Figur 3). 
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5.3 Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet  

Följande avsnitt fokuserar på Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Under avsnittet Användning beskrivs hur mycket och till vad 
serien används och hur den upplevs. I avsnittet Behov av utveckling följer en 
beskrivning av vilka effekter som bör utvecklas inom olika områden. 

5.3.1 Användning 

Av respondenterna är det 200 personer (40 procent) som svarar att de känner till 
Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet. Det är 285 
personer (57 procent) som inte känner till publikationsserien och 17 personer vet inte 
om de gör det. Fortsättningsvis analyseras svaren från de 200 personer som känner till 
publikationsserien.  

Den katalog som används av flest respondenter är Nybyggnation och förbättring, ca 40 
procent använder den i hög eller viss grad, se Figur 18. Katalogen Gemensamma 
förutsättningar används av ca 35 procent i hög/viss grad, Kollektivtrafikkatalogen av 
knappt 25 procent. Katalogerna Drift och underhåll samt Sektorsuppgifter och 
myndighetsutövning har en användningsgrad på mindre än 15 procent.   

Figur 18 I vilken grad respondenterna använder de fem publikationerna inom 
Trafikverkets effektsamband för vägtransportsystemet vid beskrivning av en åtgärds 
effekter i tätort. N=200.   
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Respondenterna använder Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för 
vägtransportsystemet i första hand som ett Uppslagsverk, se Figur 19. Andra syften som 
många anger är: Val och motivering av åtgärd, Effektbedömning för nybyggnation och 
förbättringsåtgärder samt Samhällsekonomiska kalkyler.  

Figur 19 I vilka syften respondenterna använder Trafikverkets effektsamband för 
vägtransportsystemet. Flera svar kunde anges på frågan, 489 svar finns angivna bland 
200 personer.   
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Ungefär 45 procent upplever att tillgängligheten på Trafikverkets hemsida för 
Effektsamband för vägtransportsystemet är mycket bra eller bra, se Figur 20. Det är 
knappt 20 procent som anser att tillgängligheten är dålig eller mycket dålig. En lägre 
andel, ca 30 procent, upplever att användbarheten för åtgärder inom tätorter är bra, det 
är ingen som upplever användbarheten som mycket bra. En lika stor andel upplever 
användbarheten som dålig eller mycket dålig.  

Figur 20 Hur respondenter upplever Trafikverkets Effektsamband för 
vägtransportsystemet vad gäller tillgänglighet och användbarhet. 159 personer av 200 
möjliga har besvarat frågan.   

Följande fem figurer beskriver hur respektive katalog inom Trafikverkets 
Effektsamband för vägtransportsystemet upplevs när det gäller innehåll, struktur och 
uppdateringar. Antalet svarande är de som i låg grad, i viss grad eller i hög grad 
använder den bestämda katalogen, se Figur 18. Generellt kan konstateras att många av 
de svarande trots detta inte har någon uppfattning om katalogens innehåll, struktur eller 
uppdateringar. 
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Katalogen Nybyggnation och förbättring upplevs ha ett mycket bra/bra innehåll av ca 
hälften av de 137 respondenter som i någon grad använder den, se Figur 21. Strukturen 
upplevs som mycket bra/bra av 40 procent och uppdatering upplevs som bra av 20 
procent. Det är en mycket stor andel av respondenterna som inte har någon uppfattning 
om frågeställningarna. 

Figur 21 Hur respondenter upplever katalogen Nybyggnation och Förbättring vad 
gäller innehåll, struktur och uppdateringar. N=137.  

Katalogen Gemensamma förutsättningar upplevs innehållsmässigt vara bra av 46 
procent, se Figur 22. När det gäller strukturen upplever 38 procent att katalogen är bra 
och när det gäller uppdateringar 18 procent. Uppdateringarna upplevs som dåliga eller 
mycket dåliga av ungefär lika stor andel. 

Figur 22 Hur respondenter upplever katalogen Gemensamma förutsättningar vad 
gäller innehåll, struktur och uppdateringar. N=130.  
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Katalogen Kollektivtrafik upplevs ha bra innehåll respektive struktur av vardera ca 35 
procent, däremot är det bara 18 procent som upplever uppdateringar som bra, se Figur 
23. Fler än hälften har ingen uppfattning när det gäller de tre frågeställningarna.

Figur 23 Hur respondenter upplever katalogen Kollektivtrafik vad gäller innehåll, 
struktur och uppdateringar. N=99.  

Katalogen Drift och underhåll upplevs som bra till innehåll och struktur av vardera 
drygt 30 procent, se Figur 24. Det är 15 procent av dem som i någon grad använder 
katalogen som upplever uppdateringarna som bra.  Nästan 70 procent av de svarande 
har ingen uppfattning om frågeställningarna.  

Figur 24 Hur respondenter upplever katalogen Drift och Underhåll vad gäller 
innehåll, struktur och uppdateringar. N=91.  
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Katalogen Sektorsuppgifter och Myndighetsutövning upplevs som bra av drygt 30 
procent, både när det gäller innehåll och struktur, se Figur 25. En lägre andel upplever 
den som bra när det gäller uppdateringar, 17 procent. Det är ca 60 procent som saknar 
uppfattning på de olika frågeställningarna trots att de i någon grad använder katalogen.  

  

 

Figur 25 Hur respondenter upplever katalogen Sektorsuppgifter och 
Myndighetsutövning vad gäller innehåll, struktur och uppdateringar. N=76.  
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Sammanfattning och jämförelser gällande användning och upplevelser av 
Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet 

Katalogerna Nybyggnation och förbättring samt Gemensamma förutsättningar 
används i högre utsträckning än de andra katalogerna inom Trafikverkets 
publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet. I första hand används 
Trafikverkets publikationsserie som ett Uppslagsverk. En hel del använder den också 
för Val och motivering av åtgärd, Effektbedömning för nybyggnation och 
förbättringsåtgärder samt Samhällsekonomiska kalkyler. 

Tillgängligheten på Trafikverkets hemsida upplevs som bättre än användbarheten för 
åtgärder inom tätort. Samtliga fem kataloger upplevs som bättre vad gäller innehåll 
än struktur. Sämst upplevs katalogerna vara när det gäller uppdateringar. Den katalog 
som upplevs som bäst när det gäller aspekterna innehåll, struktur och uppdateringar 
är Nybyggnation och förbättringar 
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5.3.2 Behov av utveckling 

Följande avsnitt visar på det behov av utveckling som finns inom olika områden i 
Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet. 

Det är överlag en stor andel som svarar att de inte vet om det finns något behov av att 
utveckla effekterna, trots att de som besvarat frågan i någon grad använder en katalog 
inom Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet där området finns med.  

Inom Nybyggnation och förbättring av vägar och gator anser respondenterna att 
effekter när det gäller främst oskyddade trafikanter, exploateringseffekter och trängsel 
bör utvecklas, se Figur 26. Ungefär en tredjedel anser att resterande effekter bör 
utvecklas. Det är dock fler som anser att effekter av trafikbuller är tillräckligt utvecklade 
än som anser att de bör utvecklas. Ytterst få anser att effekter av goodwill för den egna 
organisationen bör utvecklas. Det bör observeras att det överlag är en mycket stor andel 
som svarat Vet ej. 

Figur 26 Vilka effekter inom Nybyggnation och förbättring av vägar och gator när det 
gäller tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=137.  
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Inom Gång och cykel är det ca 40 procent av de svarande som anser att de flesta 
effekter som nämns bör uppvecklas, se Figur 27. Främst gäller det effekter för 
tillgänglighet för cyklister till målpunkter i tätort, trafiksäkerhet, tillgänglighet för 
gående till målpunkter i tätort samt trygghet. De effekter som lägst andel av de svarande 
anser bör utvecklas är miljö, jämställdhet och goodwill för den egna organisationen. 
Miljöeffekter anses i högre utsträckning än de andra effekterna vara tillräckligt 
utvecklade. Det bör observeras att det överlag är en mycket stor andel som svarat Vet ej. 

Figur 27 Vilka effekter inom Gång och Cykel när det gäller tätort som respondenterna 
anser bör utvecklas i Effektsamband för vägtransportsystemet. Även andel som anser att 
effekten är tillräckligt utvecklad samt de som inte vet. N=200.  
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Inom Kollektivtrafik inklusive spårbunden kollektivtrafik anser ca 40 procent av de 
svarande att effekter för regional utveckling, tillgänglighet för kollektivtrafiken till 
målpunkter i tätort, samt trygghet bör utvecklas, se Figur 28. Även många andra 
effekter anses som viktiga av minst 30 procent av de 107 svarande. Effekter för 
trafikbuller anses vara tillräckligt utvecklade av ungefär lika många som anser att de bör 
utvecklas mer. Det bör observeras att det överlag är en mycket stor andel som svarat Vet 
ej. 

Figur 28 Vilka effekter inom Kollektivtrafik inklusive spårbunden kollektivtrafik när 
det gäller tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=107.  
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Inom Mobility Management/Hållbart resande är det många effekter som 
respondenterna anser bör utvecklas, se Figur 29. Främst gäller det effekter för 
överflyttning från bil till gång och cykel respektive överflyttning från bil till 
kollektivtrafik (ca 47 procent). En mycket liten andel av de svarande anser att dessa 
effekter finns tillräckligt utvecklade. Det är även drygt 40 procent som anser att effekter 
för kollektivtrafik, regional utveckling och gång och cykel bör utvecklas. Bäst 
utvecklade anses effekter av bränsle- och avgaskrav, utsläpp (t.ex. koldioxid, avgaser, 
partiklar) samt trafikbuller vara. Det bör observeras att det överlag är en mycket stor 
andel som svarat Vet ej. 

Figur 29 Vilka effekter inom Mobility Management/Hållbart resande när det gäller 
tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=85.  
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Inom Drift och underhåll av vägar och gator vintertid anser mer än 30 procent av de 
96 svarande att effekter för trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter och kostnader bör 
utvecklas, se Figur 30. Färre än 20 procent anser att effekter för jämställdhet och 
goodwill för egna organisationen bör utvecklas. Det bör observeras att det överlag är en 
mycket stor andel som svarat Vet ej. 

Figur 30 Vilka effekter inom Drift och underhåll av vägar och gator vintertid när det 
gäller tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=96.  

Inom Drift och underhåll av belagd väg och gata anser störst andel, 36 procent, att 
effekter för oskyddade trafikanter bör utvecklas, se Figur 31. Ungefär 30 procent anser 
att effekter för kostnader, miljö och trafiksäkerhet bör utvecklas. Effekter för komfort 
och tillgänglighet till målpunkter i tätort anser ca 25 procent att de bör utvecklas. Det 
bör observeras att det överlag är en mycket stor andel som svarat Vet ej. 

Figur 31 Vilka effekter inom Drift och underhåll av belagd väg och gata när det gäller 
tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=96.  
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Inom Drift och underhåll av grusväg är andelen svarande som inte vet om effekten 
behöver utvecklas eller inte mycket stor, mer än 60 procent, se Figur 32. Det är drygt 20 
procent som anger att effekter för miljö, trafiksäkerhet, kostnader och oskyddade 
trafikanter bör utvecklas. Effekter för komfort, jämställdhet och goodwill för egna 
organisationen anses tillräckligt utvecklade.  

Figur 32 Vilka effekter inom Drift och underhåll av grusväg när det gäller tätort som 
respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för vägtransportsystemet. Även 
andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt de som inte vet. N=96.  

Inom Drift och underhåll av vägutrustning och sidoområden anser ca 30 procent av 
de 96 svarande att effekter för trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter och kostnader bör 
utvecklas, se Figur 33. En något lägre andel anser att effekter för miljö och 
tillgänglighet till målpunkter i tätort bör utvecklas. Det bör observeras att det överlag är 
mer än 60 procent som svarat Vet ej. 

Figur 33 Vilka effekter inom Drift och underhåll av vägutrustning och sidoområden 
när det gäller tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=96.  
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Inom Logistik och godstransporter är det närmare 70 procent som inte har någon 
uppfattning om effekten behöver utvecklas eller inte, se Figur 34. Det är 25-30 procent 
som anser att effekter för tillgänglighet till målpunkter vid lastning och lossning av gods 
bör utvecklas, liksom effekter för trängsel, kostnader och omlastningscentral/ 
logistikcentra. När det gäller hälsa hos föraren och goodwill för egna organisationen är 
det ungefär lika stora andelar som anser att effekterna bör utvecklas och att de är 
tillräckligt utvecklade.  

 

 

Figur 34 Vilka effekter inom Logistik och godstransporter när det gäller tätort som 
respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för vägtransportsystemet. Även 
andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt de som inte vet. N=199.  
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Sammanfattning och jämförelser gällande behov av utveckling inom 
Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet 

Inom de flesta områden finns ett behov av att utveckla de flesta effekter när det 
gäller tätort, undantag är goodwill för den egna organisationen och möjligtvis 
trafikbuller. Effekter för trafikbuller anses, jämfört med andra effekter, vara 
tillräckligt utvecklade.    

Vid en jämförelse mellan de som allmänt inom området angivit att de behöver 
ytterligare stöd för att beskriva effekter (Figur 7 - Figur 15) och de som anser att 
effekten bör utvecklas inom Trafikverkets effektsamband för vägtransportsystemet 
(Figur 26 - Figur 34) kan bl.a. konstateras följande när det gäller rangordningen av 
de olika effekterna:   

Nybyggnation och förbättring av vägar och gator (Figur 7 resp. Figur 26):  

Effekter för oskyddade trafikanter och exploateringseffekter har stort behov av 
utveckling både allmänt inom området och i Trafikverkets katalog.  Effekter för 
trängsel har ett större behov av utveckling i Trafikverkets katalog och effekter för 
trafiksäkerhet har ett mindre behov.  

Gång och cykel (Figur 8 och Figur 27): 

Effekter för tillgänglighet för äldre till målpunkter i tätort anges ha ett större behov 
allmänt inom området än i Trafikverkets kataloger. Däremot har effekter för trygghet 
ett större behov i Trafikverkets kataloger än allmänt inom området.  

Kollektivtrafik (Figur 9 och Figur 28): 

Effekter för kostnader anges ha ett större behov allmänt inom området än i 
Trafikverkets kataloger.  

Mobility management/Hållbart resande (Figur 10 och Figur 29): 

Effekter för hälsa har större behov allmänt inom området än i Trafikverkets katalog. 
Effekter för trängsel värderas som viktigare inom Trafikverkets katalog än allmänt. 

Drift och underhåll av Belagd väg och Gata (Figur 11 och Figur 31): 

Effekter för trafiksäkerhet har större behov allmänt inom området än i Trafikverkets 
katalog.   

Drift och underhåll av Grusväg (Figur 13 och Figur 32): 

Effekter för miljö har större behov av utveckling i Trafikverkets katalog än allmänt 
inom området. 

Drift och underhåll av Vägutrustning och Sidoområden (Figur 14 och Figur 33): 

Inga stora skillnader finns i rangordning av effekter mellan Trafikverkets katalog 
och allmänt inom området. 

Logistik och godstransporter (Figur 15 och Figur 34): 

Effekter för trängsel anges ha större behov inom Trafikverkets katalog än allmänt 
inom området 
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5.4 Övrigt 

Respondenterna kunde lämna ytterligare synpunkter när det gäller effektsamband för 
tätorter och 66 personer har här skrivit något (”nej” och ”– ”är borträknade).  

Vad gäller saksynpunkter framkom att det är komplext att ta fram effektsamband och att 
det inte går att kvantifiera allt i effektsamband. (”Människors beteende är ingen exakt 
vetenskap”.) Schabloner efterfrågas också.  

Vidare påtalas att effektsamband för tätort behöver utvecklas samt att Trafikverket bör 
ta bättre hänsyn till kommunernas helhetsaspekter på ett hållbart samhälle. 

Beträffande själva dokumenten för Effektsamband påtalas att det är besvärligt att 
kapitlen är i olika filer. Man ser gärna ett dokument för effektsamband i tätort som finns 
både webbaserat och i tryckt form. Ytterligare en synpunkt var att Norges 
Trafikksikkerhetshåndbok är tydligare än svenska handböcker. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Det är viktigt att påpeka att de resultat som presenterats inte är generaliserbara utan 
enbart gäller dem som svarat på enkäten eftersom det inte varit möjligt att göra ett 
statistiskt korrekt urval. Enkäten har dock besvarats av drygt 500 personer och när det 
gäller fördelning av kommunstorlek bland de svarande som arbetar i kommuner och 
kommunala bolag, är det relativt lika verkligheten. Resultaten kan därför ge en bra 
indikation på önskemål om stöd och utvecklingsbehov av effektsamband. Slutsatserna 
från enkäten, tillsammans med djupintervjuer, kan alltså utgöra ett relevant underlag för 
fortsatta diskussioner om utveckling av Trafikverkets publikationer Effektsamband för 
vägtransportsystemet, med fokus på tätort.    

Enkäten var lång med många frågor och flera respondenter lämnade synpunkter på att 
den var svår och jobbig att fylla i. Enkätens omfattning kan ha påverkat respondenternas 
ork att besvara den på bästa sätt, exempelvis kan den stora andelen ”vet ej”-svar vara ett 
uttryck för trötthet och olust att sätta sig in i varje fråga och svarsalternativ. 

Vi kan utifrån enkätsvaren konstatera att behovet av underlag kring effektsamband, 
såväl tillgång till, som utveckling av, är stort. Samtidigt kan vi konstatera att 
användningen av befintliga handböcker är relativt låg, inte minst vad gäller 
Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet.  

En generell slutsats är att om man frågar folk vad de vill ha, vill de oftast ha allt, i detta 
fall önskas behov av stöd och utveckling av en mängd olika effektsamband. Att ta fram 
olika effektsamband måste emellertid vägas mot kostnad och arbetsinsats. En del 
samband är lättare att ta fram och en del är svårare.  

 
6.1 Slutsatser 

Utifrån enkätsvaren har vi visat på ett generellt behov av underlag och stöd för att 
beskriva effekter av åtgärder inom tätort. Idag används främst informella underlag som 
praktisk erfarenhet och goda exempel. Användningen av befintliga handböcker som 
TRAST, Rätt fart i staden, GCM-handboken, Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort och 
Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet är låg. VGU 
används i lite högre utsträckning. Respondenterna anger dock att man önskar 
handböcker som stöd. 

När det gäller Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet 
har den jämförelsevis en mycket låg användning. Det är främst katalogerna 
Nybyggnation och förbättring samt Gemensamma förutsättningar som används i någon 
högre utsträckning. Bland 159 respondenter (av 200 möjliga användare) anser en 
tredjedel att användbarheten av Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet 
är bra, en tredjedel att den är dålig och en tredjedel har ingen uppfattning. När det gäller 
innehåll och struktur upplevs katalogerna Nybyggnation och förbättring samt 
Gemensamma förutsättningar som något bättre än de övriga. En stor andel av 
användarna har dock ingen uppfattning, speciellt inte om katalogernas uppdateringar.  

När det gäller utvecklingsbehov av effekter inom olika områden i Trafikverkets 
Effektsamband för vägtransportsystemet är det en stor andel som inte anser sig veta om 
något behov föreligger trots att de i någon grad använder kataloger inom området ifråga.  
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De områden som visar på mest utvecklingsbehov av effektsamband och där det finns 
anledning att gå vidare när det gäller framtagning/publicering av effektsamband i tätort 
är: 

 Oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister)
o Tillgänglighet
o Trafiksäkerhet
o Trygghet

 Hållbart resande (mobility management)
o Kollektivtrafik (bl.a. överflyttning från bil)
o Gång och cykel (bl.a. överflyttning från bil)

 Drift och underhåll
o Trafiksäkerhet
o Oskyddade trafikanter

Utvecklingsbehov finns också när det gäller effekter för en kombination av olika 
åtgärder eller hur man väger ihop olika typer av effekter för en åtgärd.  

Publiceringsformen för effektsamband bör, enligt respondenterna, vara i form av 
handböcker. Även beräkningsverktyg och checklistor efterfrågas. Det som är viktigt är 
att sambanden är tydliga och enkla att använda samt lättillgängliga, gärna även 
webbaserade. 
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Effektsamband för vägtransportsystemet 
Delrapport Studier av typfall 

1. Inledning

Trafikverket arbetar traditionellt med effektsamband av olika slag och effekter av
åtgärder som genomförs beräknas noggrant och sätts i relation till kostnaderna.
Denna samhällsekonomiska beräkning redovisas ofta i en nettonuvärdeskvot
(NNK).

I kommunerna är detta arbetssätt ovanligt och ofta bedöms åtgärders effekter
mer översiktligt och kostnader beräknas utan att någon sammanfattande
bedömning genomförs.

I uppdraget Effektsamband för tätort skall ett antal typfall studeras. Några olika
uppdrag där effektsamband använts ska studeras och nyttan med att använda
effektsamband kommer att undersökas.

1.1 Syfte
Syftet med att studera typfall är:
 Ge bild av användning av effektsamband
 Erfarenhetsåterföring
 Påvisa arbetssätt
 Goda exempel
 Brister i användning och kunskap om effektsamband
 Kunskapsluckor i befintliga effektsamband

1.2 Metodik
Arbetet inleddes med att ett antal intressanta projekt samlades in och
analyserades. Förslag på projekt kom från flera håll, exempelvis djupintervjuerna,
enkätstudie och kontakter internt i projektgruppen samt hos Trafikverket.
Gemensamt för alla projekt är att de skall ha utförts inom eller med anknytning till
tätort.

Ett antal typfall har sedan valts ut och studerats mer noggrant med fokus på hur
och om effektsamband av något/några slag använts, vilken effekten blev av detta
och vad de inblandade anser om arbetssättet.
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2. Genomfarts- och förbifartsprojekt

Den aktuella frågeställningen för denna typfallskategori är huruvida
genomfartsprojekt utreds på olika sätt beroende på om Trafikverket eller
kommunen är drivande i frågan. Trafikverket har sitt sätt att arbeta och
kommuner ett annat vilket kan leda till olika resultat. Finns det
förbättringspotential om effektsamband skulle användas i större utsträckning?

I Tabell 1 nedan presenteras de förbifarts- och genomfartsprojekt som har
studerats som typfall i denna delstudie. Målsättningen har varit att välja
vägprojekt som representerar såväl små, medelstora som stora kommuner. De
studerade projekten är i olika planerings- eller byggfas, alltifrån förstudieprojekt
till projekt under byggnation.

Tabell 1: Studerade genomfarts- och förbifartsprojekt sorterade utifrån 
kommunstorleken 

Vägnummer Kommun Beställare Utförare 
Kommunstorlek 
Invånare 

Nuläge 2011 

Väg 80 Hofors 
Vägverket, 
samarbete med 
Hofors kommun 

WSP Sverige AB < 20 000 Förstudie 

Väg 70 & E45 Mora 
Vägverket, 
samarbete med 
Mora kommun 

Ramböll Sverige AB, 
WSP Sverige AB 

< 20 000 Förstudie 

E4 Härnösand Vägverket
J&W 
Samhällsbyggnad AB 

20 000 -  40 000 Förstudie 

Väg 76 Norrtälje 
Vägverket, 
samarbete med 
Norrtälje kommun 

Scandiaconsult AB, 
VBB Viak AB 

40 000 - 60 000 Byggskede 

Hamnleden Helsingborg Helsingborgs stad Ramböll Sverige AB 120 000 - 140 000 Arbetsplan 

Väg 55 Uppsala Vägverket Vägverket konsult 180 000 - 200 000 Arbetsplan 

Exempel på effektsamband som kan vara aktuella att använda i samband med 
genomfarts- och förbifartsprojekt är följande: 

 Från Trafikverkets effektsambandkatalog Sektorsuppgifter och
myndighetsutövning: 

o Vägavgifter/trängselskatter i tätort (del I, kapitel 3)
o Påverkansåtgärder för mer hållbart resande (del II, kapitel 12)
o Förändring av hastighetsgräns (del III, kapitel 28)

 Från Trafikverkets effektsambandkatalog Gemensamma förutsättningar:
o Fyrstegsanalys (kapitel 3.2)
o Måluppfyllelseanalys (kapitel 4.3)
o Miljökonsekvensbeskrivning (kapitel 4.6)
o Samlad effektbedömning (kapitel 4.7)
o Trafikprognosmodell (kapitel 5.1)
o Samhällsekonomisk kalkyl (kapitel 6)

 Från Trafikverkets effektsambandkatalog Nybyggnad och förbättring:
o DoU-kostnader (kapitel 2.4)
o Åtgärder för att minska barriärer (kapitel 2.5.14 samt 4.5.14)



3 av 39

Effektsamband för vägtransport 

Unr 61661038082000  

o Barriärer för gående och cyklister (kapitel 4.10)
o Fysiska åtgärder i korsning (kapitel 4.5.12, 5.8.12 samt 7.8.11)

2.1 Genomfart Hofors, väg 80 
Tätorten Hofors ligger i Hofors kommun i västra Gästrikland i Gävleborgs län. 
Avstånd från Hofors till Gävle är ca 4 mil och till Falun ca 3 mil. Hofors kommun 
hade år 2010 ca 9700 invånare, varav ca 6700 bodde i centralorten Hofors.  

2.1.1 Beskrivning av projektet 
Väg 80 mellan Gävle och Falun går bland annat genom tätorten Hofors. Sträckan 
genom Hofors är 3,5 km lång och upplevs problematisk för genomfartstrafik då 
övriga sträckor på väg 80 mellan Gävle och Falun har en högre standard än delen 
Hofors. Väg 80 har utöver den regionala rollen även betydelse för Hofors tätort 
som en viktig väg för den lokala trafiken i Hofors. Vägsträckan genom Hofors har 
många anslutande gator och även enskilda utfarter till verksamheter. Vägen ingår 
i det nationella vägnätet och är rekommenderad för farligt gods. 

Väg 80 genom Hofors tätort hade år 2006 enligt dåvarande Vägverket ett 
trafikflöde på ca 5000 fordon per årsmedeldygn. Andelen tung trafik var år 2006 
ca 15 %. 

Vägens utformning upplevs inte stödja gällande hastighet som på sträckan genom 
Hofors tätort är 50 km/h. Det finns stora brister vad gäller vägens gestaltning.  

Väg 80 medför störningar för hoforsborna i form av buller och barriäreffekter. 
Andra problem som är aktuella är tillgänglighets- och trafiksäkerhetsproblem. 

För att åtgärda problemen med väg 80 genom Hofors föreslås i förstudien från 
2010 att vägsträckan genom Hofors delas till tre zoner, enligt följande:  

• landsvägszon (exempel på åtgärder: ny cirkulationsplats, ny gc-väg,
hastighetsgräns 70km/h) 

• infartszon (exempel på åtgärder: trafiksäkerhetsåtgärder, belysning)
• lågfartszonen (exempel på åtgärder: mittremsa för att separera

körriktningarna, gc-överfarter, uppdelning av trafikslag).

2.1.2 Användning av effektsamband 
Användningen av effektsamband i detta vägprojekt har studerats med 
utgångspunkt i den förstudie som WSP Sverige AB gjorde år 2010. 

I förstudien har fokus varit på fyrstegsprincipens tredje steg. Fyrstegsprincipens 
steg 1 och 2 behandlas inte i förstudien då dessa anges vara utredda i 
angränsande projekt. Förstudien består av en nulägesanalys, en funktionsanalys 
och presentation av tänkbara åtgärder samt hur de föreslagna åtgärderna 
påverkar måluppfyllelsen.  

I nulägesanalysen behandlas bland annat trafikflöden, vägens roll för Hofors, 
trafiksäkerhet och vägens påverkan på miljö- och kulturmiljö. I funktionsanalysen 
studeras hur väg 80 med dagens förhållanden svarar för det övergripande målet 
för transportpolitiken samt för dess två huvudmål; funktionsmål och hänsynsmål. 
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Idéer till tänkbara åtgärder har hämtats från tidigare gjorda utredningar och från 
projektet Vackert Rättvik.  

En översiktlig kostnadsbedömning av de föreslagna åtgärderna redovisas i 
förstudien med några ord. 

2.2 Genomfart Mora, väg 70 och E45 
Mora ligger i Dalarnas län och passeras av landsvägarna E45 och väg 70. 
Befolkningsmängden i kommunen var år 2010 enligt SCB ca 20 000 invånare. 

2.2.1 Beskrivning av projektet 
Genomfarten i Mora, väg E45 och väg 70, har under vissa tider kapacitetsproblem 
med köer som följd. En förbifart har studerats men anses inte lösa problemet 
varför åtgärder utmed genomfarten måste till. Arbetet drivs i samarbete mellan 
Trafikverket och Mora kommun. 

E45 och väg 70 passerar genom Mora centrum. Båda vägarna ingår i det 
nationella stamvägnätet och har en viktig funktion för både långväga transporter, 
för regional trafik och för lokal trafik inom Mora tätort. 

E45 och väg 70 genom Mora tätort skapar enligt rapporten ”Stadsutvecklande 
åtgärder i Mora avseende kommunikationer och transporter” (Ramböll 2009) ett 
antal problem som listas nedan: 

• Dålig tillgänglighet till målpunkter för främst de oskyddade trafikanterna.
• Otillräcklig säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter.
• E45/väg 70 och järnvägens placering mellan centrum och Saxviken innebär

att tillgängligt utrymme för åtgärder är delvis begränsat samt att vägarna
och järnvägen utgör en stor barriär mellan centrum och strandområdet.

• Noretbrons utformning med två körfält samt gångbana och gång- och
cykelbana med räcke skapar en trång sektion. I kombination med
utformningen av några signalreglerade korsningar som skapar köer under
vissa tider på dygnet, medför detta tidvis svårigheter för räddningstjänsten
och ambulanstransporter då det är enda förbindelsen över Orsaälven.

• Ett flertal korsningspunkter längs Vasagatan och Strandgatan har
kapacitetsproblem.

Syftet med projektet är att skapa ett förändrat trafikbeteende och en förbättrad 
trafikmiljö för alla trafikanter i Mora. 

Som förslag till åtgärder föreslås bland annat följande: 
• Bättre tillgänglighet till kollektivtrafik
• Ombyggnad av befintlig väg för att anpassa vägen bättre till olika

trafikantgruppernas behov
• Cykelparkeringar
• Utökning av befintliga gång- och cykelvägar

2.2.2 Användning av effektsamband 
Analysen av användningen av effektsamband har i detta projekt haft sin 
utgångspunkt i rapporten ”Stadsutvecklande åtgärder i Mora avseende 
kommunikationer och transporter” (Ramböll 2009). Rapporten är en 
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vidareutveckling av förstudien från XXXX? Utöver detta har Trafikverkets Samlad 
effektbedömning iakttagits.  

I trafikberäkningar till förstudien kom det fram att enbart en liten del av trafiken 
på väg E45/väg 70 genom Mora utgörs av extern genomfartstrafik. Detta ligger till 
grund för valet av att fokusera på fyrstegsprincipens åtgärder enligt steg 1-3. I 
rapporten gås dessa tre fyrstegsprincipens steg detaljerad igenom och presenteras 
med kostnadsberäkningar samt vilken effekt en viss åtgärd uppskattas ha för 
andelen biltrafik. De olika föreslagna åtgärderna presenteras på kartbild. 

Från Trafikverkets sida finns Samlad effektbedömning framtagen där 
vägprojektets samhällsekonomiska effekter presenteras. Den ovan nämnda 
rapporten ingår tillsammans med en tidigare förstudie i referenser, likaså tidigare 
genomföra trafikberäkningar. I Samlad effektbedömning har dock inga 
beräkningar gjorts för åtgärdernas samhällsekonomiska lönsamhet, då det anges 
att det inte finns någon anpassad beräkningsmodell för åtgärder främst i 
fyrstegsprincipens steg 1 och 2. En kvalitativ bedömning av åtgärdernas effekter 
presenteras. Det poängteras att de föreslagna åtgärderna är beroende av 
varandra och ska således ses som ett åtgärdspaket där helheten bedöms och inte 
enstaka åtgärders effekt. 

En måluppfyllelseanalys är inkluderad i den framtagna Samlad effektbedömning. 

2.3 Infart Uppsala, väg 55 
Riksväg 55 är en av infarterna till Uppsala stad. Väg 55 sträcker sig mellan 
Uppsala och Enköping. Vägen har fyra körfält med mittremsa och en 
hastighetsgräns på 70 km/h. Väg 55 är ett utpekat regionalt stråk och viktigt för 
kollektivtrafiken och arbetsresor. 

2.3.1 Beskrivning av projektet 
Väg 55 ansluter till Bärbyleden, en förbifartsled förbi västra och norra delar av 
Uppsala tätort. Väg 55 är hårdtrafikerad, inte minst på en drygt 2,5 km lång 
sträcka mellan korsningen med väg 72 i Kvarnbolund och Berthåga trafikplats där 
väg 55 delar sig till Bärbyleden och till en huvudväg in till Uppsala stadskärna. Väg 
55 mellan Kvarnbolund och Berthåga har infarter till två stora bostadsområden 
samt till ett köpcentrum, vilket påverkar trafikflöden på väg 55. Trafikmängderna 
gör att korsningarna längs denna del av väg 55 är olycksbelastade. Långa köer 
förekommer på sträckan. 

Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt 
att minska vägens barriäreffekt. 

I förstudien från 1998 tas upp att lämplig åtgärd för väg 55 främst är förändringar 
i korsningsutformningar samt tydligare vägmiljö i syfte att minska risk för 
korsningsolyckor. 

Vägutredningen från 2000 föreslår två alternativa åtgärder; att bygga om väg 55 
till en förbifart alternativt att bygga om vägen till en stadsinfart. I 
förbifartsalternativet föreslås att de tre befintliga signalreglerade korsningar längs 
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den aktuella vägsträckan byggs om till trafikplatser och att väg 55 utformas med 
fyra körfält och med ett mitträcke. Hastighetsgränsen skulle i detta alternativ bli 
90 km/h. Vidare föreslås planskilda gång- och cykelpassager. Alternativet 
stadsinfartsväg innebär att korsningarna byggs om till tvåfältiga 
cirkulationsplatser och att hastighetsgränsen är 70 km/h.  

2.3.2 Användning av effektsamband 
En förstudie för väg 55 infart Uppsala från 1998, vägutredning från 2000 samt en 
samlad effektbedömning och en Effektanalys från 2009 utgör de dokument som 
har använts som underlag till analys av användningen av effektsamband i detta 
projekt. 

I förstudien behandlas i korthet resultat utav en trafikprognos. En generell 
kostnadsuppskattning presenteras. Fyrstegsanalys nämns inte, utan alternativ för 
åtgärder presenteras utifrån trafiksäkerhets- och framkomlighetsaspekten. 

I projektet i sin helhet finns framtagna EVA-kalkyl, kostnadseffektivitetsanalys och 
måluppfyllelsebedömning. Miljökonsekvensbeskrivning finns inkluderad i 
projektets vägutredning. 

2.4 Förbifart Norrtälje, väg 76 
Norrtälje stad ligger i Stockholms län, ca 6 mil nordost om Stockholm. Sommartid 
befolkas kommunen av många fritidsbor, vilket påverkar trafikförhållandena i 
kommunen. Norrtälje kommun har hamnverksamhet i Kapellskär, vilket ger tunga 
transporter framför allt mot Stockholm på E18 men även norrut på väg 76 genom 
Norrtälje stad.  

2.4.1 Beskrivning av projektet 
Väg 76 går genom Norrtäljes stadskärna. Vägen genom Norrtälje trafikeras av 
närmare 20 000 fordon per dygn. Väg 76 anses inte klarar dagens krav på 
vägstandard. Både säkerheten och framkomligheten brister när oskyddade 
trafikanter, kollektiv- och lokaltrafik ska samsas med genomfartstrafik och tunga 
transporter. De många fordonen orsakar även höga nivåer av luftföroreningar och 
buller under högtrafik. 

I en kompletterande förstudie från 2002 nämns att tidigare utredningar har gett 
stöd för behovet av en ny vägförbindelse för att avlasta de centrala delarna av 
Norrtälje och för att på ett bra sätt kunna ta hand om det stora trafikflödet. Den 
kompletterande förstudien har tagits fram efter förändrade förhållanden i området 
för nya förbifarten, till följd av nedläggningen av ett regemente som angränsar sig 
till den tänkta vägkorridoren för en ny förbifart. Den kompletterande förstudien 
har fokus på förbifarten med dess anslutningar till staden, samt vilka åtgärder 
som är lämpliga att genomföra på den befintliga väg 76 genom Norrtälje. 

Syftet med projektet är att skapa bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet i och 
genom Norrtälje stad. 

Som förslag till åtgärd föreslås en ny förbifart väster om Norrtälje centrum 
(alternativ 2 utan bergtunnel). Den befintliga väg 76 genom staden, 
Stockholmsvägen, föreslås ändra karaktär till en stadsgata. 
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Byggande av förbifart Norrtälje pågår idag. 

2.4.2 Användning av effektsamband 
I en vägutredning från 1997 ingår en konsekvensanalys utav presenterade 
vägalternativ för en förbifart. Det som behandlas är bland annat byggteknik, 
kostnader, markanvändning, natur- och kulturmiljö, buller, luft, vatten och vägens 
barriärer.  

En EVA-kalkyl finns framtaget och presenteras i vägutredningen. Likaså en 
riskanalys med fokus bland annat på farligt gods. 

En miljökonsekvensbeskrivning finns framtaget i samband med den 
kompletterande förstudien, där bland annat buller och riskanalys för farligt gods 
finns presenterad. 

Fyrstegsprincipen behandlas inte i den kompletterande förstudien utan fokus 
ligger i analys av en ny förbifart. 

2.5 Förbifart Härnösand, E4 
E4 utgör en viktig vägförbindelse genom landet och har således nationella 
intressen. E4 passerar flera tätorter, därigenom Härnösands stad. I Härnösands 
tätort bor ca 18 000 invånare. E4 vid Härnösand trafikeras av mellan 6000–10000 
fordon per årsmedeldygn, enligt förstudien om E4 Härnösand från 2001. 

2.5.1 Beskrivning av projektet 
Dagens situation på den delen av E4 som går genom centrala delar av Härnösand 
präglas främst av problem med framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet. 

I en förstudie om E4 förbi Härnösand konstateras att dagens E4 genom Härnösand 
ger upphov till låg framkomlighet för genomfartstrafikanter då vägen är en del av 
gatustrukturen med många anslutningar från lokalgator och parkeringar i 
centrum, liksom utfarter från enskilda fastigheter. Hastigheten är 50 km/h. Vidare 
lyfts upp att genomfartstrafiken på den nuvarande vägen skapar buller- och 
luftproblem för bostadsbebyggelse som finns i närheten av E4. 

Syftet med vägprojektet E4 vid Härnösand är att skapa bättre framkomlighet, 
miljö och trafiksäkerhet på E4 genom centrala Härnösand.  

I förstudien skrivs att ”E4 är en nationell stamväg och vid nybyggnad bör 
framkomlighet och referenshastigheten generellt vara hög för denna typ av väg. 
För att uppnå detta kan det bli aktuellt med en förbifart vid Härnösand.” (Väg E4 
förbi Härnösand, delen Kittjärn-Överdal, förstudie, 2001) 

Målet är att skapa en helhetslösning som innebär en regional väg som samtidigt 
”tillhandahåller smidiga lokala anslutningar och lockar turister att stanna i 
Härnösand”. (Väg E4 förbi Härnösand, delen Kittjärn-Överdal, förstudie, 2001) 
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2.5.2 Användning av effektsamband 
Användningen av effektsamband i detta vägprojekt har studerats med 
utgångspunkt i den förstudie som J&W Samhällsbyggnad gjorde år 2001. 

Förstudien börjar med en nulägesanalys där bland annat mängden tung trafik och 
farligt gods som transporteras på E4 vid Härnösand lyfts upp. Till nulägesanalysen 
har inkluderats en detaljerad beskrivning av aktuella trafikflöden på E4. För att få 
reda på aktuella trafikflöden har metoden nummerskrivning av fordon använts. I 
avsnittet beskrivningen av markanvändning beskrivs kommunens inställning till E4 
och förstudien kommer fram att en förbifart väster om Härnösand 
överensstämmer med kommunens planeringsmål. En analys av E4:ans påverkan 
på natur- och kulturmiljö är inkluderad i förstudien. 

Dokumentet ”Åtgärdsanalys av fyrstegsmodell” har använts för studier av 
tänkbara åtgärder och deras effekter och konsekvenser. Tre huvudprinciper för en 
lösning på dagens trafikproblem behandlas; en förbifart, en trafikprioriterad 
genomfart och en miljöprioriterad genomfart. 

En kort sammanställning på en gjord kostnadsuppskattning för de olika tänkbara 
åtgärderna redovisas i slutet av förstudien. 

2.6 Hamnleden i Helsingborg, E4 
Hamnleden i Helsingborg ska bli en infartsväg från E4 till Helsingborgs 
hamnområde. Trafikverket och Helsingborgs stad har tillsammans tagit fram en 
vägutredning om trafikförsörjningen till Helsingborgs hamnområde. I början av 
2011 beslutade Helsingborgs stad att anta Hamnledens Södra korridor för fortsatt 
arbete. Idag nås hamnområdet från E4 bland annat via Malmöleden/ 
Oljehamnsleden. 

2.6.1 Beskrivning av projektet 
Behovet av förbättringar i de befintliga vägar till Helsingborgs hamnområde har 
uppstått till följd av de stora stadsutvecklingsprojekt (H+) som planeras i 
Helsingborg. Idag trafikeras hamnområdet via flera vägförbindelser, vilket man vill 
samla ihop till en mer samlad vägförbindelse. Det saknas idag även en nord-sydlig 
vägförbindelse mellan Helsingborgs hamns olika delar. Hamnen trafikeras av stora 
flöden av tunga lastbilstransporter. Målet med den mer samlade vägförbindelsen 
till hamnområdet är att skapa möjlighet till stadsutveckling och till minskade 
störningar samtidigt som hamnens transportbehov ska tillgodoses. Målet är att en 
ny vägförbindelse ska leda till en transportförsörjning som är samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar och som skapar mer tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. 

Utbyggnad av en ny Hamnleden har blivit än mer aktuellt sedan järnvägsspåren i 
centrala delar av Helsingborg har börjat diskuteras att ska överdäckas genom 
bygget av den så kallade Södertunneln. Södertunnel skulle innebära att dagens 
viktiga infartsväg till hamnområdet, Oljehamnsleden, skulle behöva ersättas. 
Enligt förstudien från 2010 ska den nya Hamnleden stå klar 2015. 
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Syftet med framtagningen av förstudien (2010) har varit att utreda om det finns 
alternativ till att bygga en helt ny vägförbindelse för att tillgodose de 
transportpolitiska målen. 

2.6.2 Användning av effektsamband 
I förstudien görs en nulägesanalys där bland annat trafikflöden, markanvändning 
och miljö behandlas. Andra delar i förstudien är en funktionsanalys av 
transportsystemet och en presentation av studerade principlösningar som följer 
fyrstegsmodellen. Förstudien avslutas med en måluppfyllelseanalys. 

2.7 Sammanfattande slutsatser utav förbifartsprojekt 
Arbetsmetoden för de olika förbifarts- och genomfartsprojekt där Trafikverket är 
beställare är relativt lika. Som utgångspunkt har åtgärdsanalys med 
fyrstegsmodell använts i de flesta förbifartsprojekt, utom i projekten infarten till 
Uppsala (väg 55) och väg 76 förbi Norrtälje. Studier av väg 76 förbi Norrtälje har 
pågått under flera decenniers tid. Det material som har analyserats i detta projekt 
är framtaget flera år efter att första studier om det eventuella och planerade 
vägbygget gjordes, vilket kan vara orsaken till att analys enligt fyrstegsprincipen 
inte finns med i den kompletterande förstudien som studerats här. 

Trafiksäkerhet, framkomlighet samt minskning av barriäreffekter är de aspekter 
som vanligast och oftast lyfts upp i denna typ av vägprojekt. Brister eller behov av 
drift- och underhållsåtgärder tas upp i mindre omfattning än exempelvis 
trafiksäkerhet. 

Projektet Hamnleden i Helsingborg är ett relativt unikt genomfartsprojekt i den 
meningen att Helsingborgs stad är beställare och inte Trafikverket. Hamnleden 
arbetas fram i samarbete mellan kommunen och Trafikverket. Arbetssättet verkar 
därmed också vara väldigt likt ett ”normalt” vägprojekt där Trafikverket vanligtvis 
är beställare. 

I tabell 2 nedan sammanställs ett urval av de vanligast förekommande 
effektsamband som använts i genomfarts- och förbifartsprojekt samt i vilka av de 
studerade projekt vart och ett av effektsambanden har påvisats vara använt. 

Tabell 2 Jämförelse av använda effektsamband i de studerade förbifarts- och 
genomfartsprojekten 
Typ av effektsamband Hofors Mora Härnösand Norrtälje Helsingborg Uppsala 
Fyrstegsanalys Ja Ja Ja Nej Ja Nej
Trafikprognosmodell Nej Nej Nej Ja Ja/Modell Ja
Samhällsekonomisk kalkyl Nej Nej Nej Ja Ja Ja 
Måluppfyllelseanalys Ja Ja Ja Oklart Ja Ja
Miljökonsekvensbeskrivning Nej Nej Nej Ja Ja Ja 
Samlad effektbedömning Nej Ja Nej Ja Nej Ja 
Observera att uppgifterna baserar sig på de rapporter som har analyserats i samband med detta projekt. 
Se Referenslista för mer information. 

Förbifarts- och genomfartsprojekt är ofta omfattande projekt där det i 
förstudierapporter och vägutredningar inte alltid kommer fram i detalj vilka 
effektsamband som har använts, eller till vilken mån vissa effektsamband har 
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använts. Trafikprognosmodeller är ett exempel på typ av effektsamband som 
troligen ofta har ingått i arbetet med en förstudie eller vägutredning till en 
förbifart eller genomfart, men som inte tydligt kommer fram i rapporterna. 

3. Kollektivtrafikprojekt

3.1 Allmänt om effektsamband för kollektivtrafik
Den aktuella effektkatalogen för kollektivtrafik, som kom ut 2008, är strukturerad
efter de transportpolitiska mål som gällde då (de senaste beslutades av riksdagen
år 2009). Indelningen är i övrigt enligt nedan:

• Kapitel 2 beskriver olika tänkbara kollektivtrafikåtgärder. I detta avsnitt
berörs även anläggnings- samt drift- och underhållskostnader.

• Kapitel 3 – 8 beskriver effektsambanden för kollektivtrafikåtgärder kopplade
mot de sex transportpolitiska målen: Tillgänglighet, Transportkvalitet,
Säker trafik, Miljö, Regional utveckling och Jämställdhet.

• Kapitel 9 – 13 innehåller metodstöd för att genomföra åtgärdsplanering inom
• kollektivtrafiksektorn. Inledningsvis presenteras arbetsmetoder och

arbetsgången översiktligt för att sedan i följande kapitel ge en beskrivning
moment för moment:

• Kapitel 9 redovisar arbetsmetoder samt vilka beräkningshjälpmedel som
finns.

• Kapitel 10 beskriver hur trafikberäkningar för kollektivtrafik görs.
• Kapitel 11 beskriver kortfattat hur en målanalys kan utföras som

komplement till den samhällsekonomiska kalkylen och hur en effektprofil
kan göras för att åskådliggöra alla väsentliga effekter – såväl de
kvantifierbara som de kvalitativa.

• Kapitel 12 redovisar hur man beräknar de effekter mot tillgänglighets- 
trafiksäkerhets- och miljömålen som kan kvantifieras och värderas.

• Kapitel 13 redovisar hur kollektivtrafikåtgärder och dess effekter bör
beskrivas.

• Kapitel 14 redovisar tre stycken exempel på analyser av
kollektivtrafikåtgärder

• Bilaga 1 redovisar allmänna kalkylvärden för infrastrukturplaneringen
• Bilaga 2 redovisar metod och parametervärden för Bussmodellen

Effektsamband som är mest användbara för åtgärdsanalyser ingår i kapitel 3 
Tillgänglighet, och 10 Trafikberäkningar samt bland tillämpningarna under kapitel 
11. 

3.2 Typfall kollektivtrafikåtgärder 
De projekt som studerats när det gäller kollektivtrafik handlar nästan uteslutande 
om anläggande av ny spårväg. Anledningen till detta är främst storleken på denna 
typ av projekt samt det faktum att respektive utredning har skett på väldigt 
skiftande sätt. Såväl Storstockholms Lokaltrafik som Trafikverket använder sig av 
effektsamband – i SLs fall i form av den samhällsekonomiska 
utvärderingsmodellen SAMS. Även Malmö Stad har låtit konsulten använda 
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effektsamband i den utredning man beställt. De effektsamband som berörs 
framgår under respektive studerat typfall nedan. 

Tabell 3 Studerade kollektivtrafikprojekt 

Objekt Kommun Beställare Utförare
Kommunstorlek 
Invånare 

Nuläge 2011 

Falu 
Resecentrum 

Falun Trafikverket Danielsondosk 50 000 Förstudie

Tvärbanans 
Kistagren 

Stockholm 
Storstockholms 
Lokaltrafik 

?? 855 000 Förstudie

Lundalänken Lund Lunds kommun KREERA AB 110 000 Förstudie 

Spårväg Ljura 
– Navestad,
Norrköping 

Norrköping 
Norrköpings 
kommun 

?? 130 000 Byggskede

Spårväg 
Malmö 

Malmö Malmö Stad Trivector Traffic AB 300 000 
Samlad 
Effektbedömning 

3.2.1 Falu resecentrum 

3.2.1.1 Beskrivning av projektet 
Falu kommun, med cirka 55 000 invånare varav 37 000 i tätorten 2010, har sedan 
2003 bedrivit ett projekt tillsammans med Banverket/Trafikverket och 
fastighetsägaren Jernhusen angående utveckling av ett nytt resecentrum i Falun i 
anslutning till dagens järnvägsstation. Nuvarande järnvägsstation är belägen på 
den nordöstra sidan av sjön Tisken. Kopplingen till centrum är bristfällig, bl.a. till 
den lokala busstrafiken som angör en knutpunkt i centrum längs Östra 
Hamngatan/Falugatan cirka 800 meter från nuvarande järnvägsstation. 
Önskemålet är att förbättra tillgängligheten till tåget, dels genom att flytta 
stationen mot centrum, dels genom att förkorta bytestider genom att samla 
funktioner för olika trafikslag kring ett nytt resecentrum. 

3.2.1.2 Användning av effektsamband 
Utvärderingen av kostnader och nyttor har gjorts enligt modellen för SEB – 
samlad effektbedömning, där såväl värderbara, prissatta effekter som ej prissatta 
har utvärderats. Metodiken som används är den som föreskrivs i ASEK – värden 
och metoder för transportsektorns samhällsekonomiska analyser – utgåva 4 från 
2009. De värderbara poster som tagits upp i utvärderingen är främst 
restidsvinster som bytande resenärer mellan tåg och buss väntas få genom 
tillkomsten av en gemensam bytespunkt. Dessutom värderas biljettintäkter, 
trafikeringskostnader, budgeteffekter och externa effekter (buller och 
utsläpp) beroende på förändringar för övrig trafik. Nuvärden för dessa nyttor har 
ställts mot nuvärden av kostnader för investering samt drift och underhåll. 
Beräkning av nettonuvärdeskvot har gjorts. 

De icke prissatta posterna som tagits upp är luftföroreningar (kvalitativa 
effekter utöver de prissatta), påverkan på tätort (tillgänglighet, attraktivitet 
mm), exploateringseffekter, arbetsmarknadseffekter, regionala effekter, 
reskvalitet och barriäreffekter. 
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Dessutom har en bedömning gjorts av projektets grad av uppfyllelse av de 
transportpolitiska målen Tillgänglighet, Transportkvalitet, Säkerhet, Miljö, Regional 
utveckling, Jämställdhet samt det övergripande målet om långsiktigt hållbar 
transportförsörjning. 

3.2.2 SL-projekt - Tvärbanans Kistagren 

Tvärbanan är en spårvägsförbindelse av light rail-karaktär (stor grad av 
separering från övrig gatutrafik) som förbinder de radiella kollektivtrafikstråken in 
mot centrala Stockholm med varandra i det halvcentrala bandet (3-8 km från 
Innerstaden). Banan har byggts ut i etapper sedan slutet av 1990-talet och den 
senaste etappen byggs just nu ut mellan Alvik och Solna i väster och norr. I och 
med att banan byggs i befintligt tätbebyggt område med relativt högt 
markutnyttjande har byggkostnaderna blivit höga beroende på en stor mängd 
konstbyggnader och speciallösningar. Likväl har resandet ökat kraftigt under 
senare år längs den befintliga sträckningen mellan Sickla och Alvik och banan 
räknas som en framgång. 

3.2.2.1 Beskrivning av projektet 
Kista-grenen av Tvärbanan är tänkta att dras från Bromma Flygplats via Rissne, 
och Ursvik i Sundbybergs kommun till Kista i Stockholm med ändhållplats i 
Helenelund i Sollentuna. Även alternativa linjedragningar med ändpunkter längre 
norrut i Sollentuna har diskuterats och utretts. 

En särskild tanke med Kistagrenen är att den ska binda samman flera områden 
som idag saknar spårtrafik. Sådana förbindelser avlastar de centrala delarna av 
regionen och möjliggör utveckling av stadskärnor utanför den centrala 
regionkärnan. Spårvägen avlastar tunnelbanans Blå linje och gör det obehövligt 
för många trafikanter att passera genom Innerstaden vilket innebär en avlastning 
även av de båda övriga tunnelbanelinjerna. Spårvägen kommer också att avlasta 
Pendeltåget från Märsta genom en bytespunkt i Sollentuna. Arbetspendlingen 
såväl inom regionen som från Uppsala (genom en framtida förlängning av 
pendeltågens sträckning) kommer att underlättas och tillgängligheten förbättras. 
Längs Spårvägens sträckning finns exploateringsplaner för ytterligare ca 40 000 
bostäder och ännu fler arbetsplatser. 

I förstudien och där tillhörande trafikanalyser för Kistagrenen har ett 
jämförelsealternativ med utökad busstrafik längs banan jämte fyra 
utredningsalternativ beaktats. I den aktuella samlade effektbedömningen har 
emellertid endast UA1 (”huvudalternativet”) Ulvsunda – Helenelund bedömts då 
detta gav de största positiva effekterna i trafikanalyserna.  

3.2.2.2 Användning av effektsamband 
Aktuell utredning har genomförts enligt modellen för samlad effektbedömning i 
ASEK 4 (se föregående typfall). Investeringarna inbegriper kostnader för 
spåranläggning men även för tillkommande depå och fordon.  

SL har använt sig av ett modellsystem för att beräkna såväl effekter på fördelning 
av resor som samhällsekonomiska effekter och för att ta fram matriser över 
resandet utifrån befolkning, inkomster, bilinnehav mm, för prognosår 2020 och 
2030. En jämförelse av använda omvärldsdata och resmängder i SLs 
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prognosmatriser och det av trafikverken använda SAMPERS-materialet har visat 
tillfredsställande överensstämmelse. Den markanvändning som ligger till grund för 
SLs analyser är baserad på regionplanestudierna (RUFS) men med en till 
regionens kärna något mer koncentrerad utveckling. Detta har av SL bedömts 
som en mera trolig utveckling än de rena RUFS-antagandena.  

Såväl prognosförutsättningar som resmängder överensstämmer väl med 
motsvarande i trafikverkens analyser. 

Följande prissatta effekter beaktats: 
• Investeringar, inklusive spårfordon och depå
• Restid befintliga resenärer (inkl. förseningstid utifrån schablontal)
• Komfort (inklusive trängsel)
• Biljettintäkter
• Trafikeringskostnad (inkl. fordons- och banunderhåll men ej vägunderhåll)
• Budgeteffekter
• Externa kostnader övrig trafik (buss och bil)

Alternativa investeringskostnader i nya bussar, om spårvägen inte byggs, ingår 
inte. 

Kommentar i utredningen:  
Nya spårtrafikobjekt i ett storstadsområde ger generellt sett små rena 
åktidsvinster eftersom det nästan alltid finns goda resalternativ i det befintliga 
linjenätet. Vinsterna ligger istället på tidtabellshållning (minskad restidsosäkerhet 
och minskad risk för trängsel) när spårtrafik på egen banvall ersätter buss i 
blandtrafik. Detta kan fångas in i analysen medan däremot värderingen av den 
avlastande effekten på t ex en tunnelbana som redan trafikeras upp till 
kapacitetstaket är svårare att värdera. Analysinstrumenten ger av naturliga skäl 
belastningar som sedda över t ex en trafiktimme kan förefalla acceptabla. 
”Nedslag i verkligheten” avseende dagens trafik visar dock att det även på 
måttligt belastade infarter kan förekomma att 10 procent eller fler av tågen är så 
belastade att man kan misstänka att trafikanter redan idag riskerar att bli 
frånåkta. Trafikutvecklingen fram till prognosåret 2020 accentuerar denna 
farhåga. Detta är dock ytterst vanskligt att bedöma och värdera. På samma sätt 
är trafikanternas värdering av ståplats och trängsel inte entydig enligt de 
undersökningar SL genomfört eller tagit del av. Här finns alltså effekter som 
antingen inte kunnat värderas alls i analysen eller som kan antas vara för lågt 
värderade! 

Känslighetsanalys för låg respektive hög trafiktillväxt eller för ökad värdering av 
koldioxidutsläpp har inte genomförts i den studerade utredningen. 

Ej prissatta effekter har haft en relativt stor tyngd i utredningsarbetet. De 
aspekter som beaktats är buller, påverkan på tätort, påverkan naturområden, 
exploateringseffekter (viktig del då ett flertal bostäder och arbetsplatser planeras 
längs sträckningen), arbetsmarknadseffekter1 och restidsosäkerhet på spårvägen. 

1 I storstadsregioner gör det stora utbudet av företag i varje bransch och många närliggande 
branscher att det finns många potentiella arbetsgivare för invånarna. Brister i trafiksystemet 
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Dessutom görs en genomgång av måluppfyllnaden för de transportpolitiska målen 
Tillgänglighet, transportkvalitet, säkerhet, miljö, regional utveckling och 
jämställdhet. 

3.2.3 Lundalänken i Lund 

Lunds kommun har 110 000 invånare varav 83 000 bor i själva tätorten. Nya 
forskningsanläggningar i form av MaxLab IV och ESS (European Spallation Source) 
och plats för ytterligare 50 000 invånare byggs eller planeras i den nordöstra 
delen av kommunen från dagens IDEON-område vidare längs väg E22. För att 
förbinda detta område med centrala Lund planeras en spårvägsförbindelse in till 
Lunds Central längs den sedan år 2002 etablerade bussgatan Lundalänken som 
idag går från Brunnshög via LTH och Universitetssjukhuset mot Centrum.  

3.2.3.1 Beskrivning av projektet 
En förstudie har tagits fram för spårvägen på sträckan Lund C – ESS längs dagens 
bussbana fram till Solbjersvägen på Brunnshög och sedan vidare norrut på egen 
banvall till MaxLab och ESS. I projektet ingår även depå utöver själva 
spåranläggningen. Kostnader för fordon samt trafikeringskostnader, drift och 
underhåll har inte beaktats kvantitativt. 

3.2.3.2 Användning av effektsamband 
En samlad effektbedömning har gjorts, fast inte i enlighet med metoden beskriven 
i ASEK 4. Istället har en kvalitativ modell använts, troligen tagen från förebilder i 
främst TRAST. Modellen består av ett färgkodat diagram där följande omdömen 
givits: 

• Mycket positivt
• Positivt
• Neutralt
• Negativt
• Mycket negativt

Följande kriterier har bedömts: 
• Måluppfyllelse (projektmål, lokala mål, regionala mål och nationella mål)
• Stadsutveckling och regional tillväxt
• Stadsmiljö
• Kollektivtrafikens funktion
• Framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik
• Trafiksäkerhet
• Buller, vibrationer och luftkvalitet
• Under byggtiden
• Ekonomi (enbart investeringskostnader, ingen nyttokalkyl har gjorts och

därmed ingen samhällsekonomisk kalkyl).

gör dock att människor får avstå från att byta till bättre avlönade jobb på grund av att 
resuppoffringen blir för stor. Den samhällsekonomiska nyttan beroende på bättre matchning 
på arbetsmarknaden kan därför bli betydande, och delar av den nyttan syns inte i de 
samhällsekonomiska kalkylerna.



15 av 39

Effektsamband för vägtransport 

Unr 61661038082000  

Utöver detta har en särskild beskrivning gjorts av måluppfyllelse av de 
transportpolitiska målen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen i stort har baserats på 
upplägg och intentioner i handboken TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad) och 
förebilder och goda exempel inom projektet Den Goda Staden2. 

3.2.4 Spårväg till Navestad i Norrköping 

Norrköping med 130 000 invånare är en etablerad spårvägsstad sedan över ett 
sekel, och sedan början av 1990-talet har den befintliga spårvägen successivt 
förnyats och nya vagnar inskaffats. En förlängning till Hageby och Navestad har 
diskuterats ända sedan dessa områden byggdes på 1960–talet och 
spårvägsreservat har funnits på plats relativt ograverade sedan dess.  

3.2.4.1 Beskrivning av projektet 
En förstudie för sträckan Söder Tull – Ringdansen gjordes under år 2002 och fann 
att projektet var driftsekonomiskt lönsamt jämfört med befintlig busstrafik. Då 
har, utöver rena trafikeringskostnader, även kostnader för ban- och gatuunderhåll 
beaktats. Den förlängda linje 2 Ljura – Navestad (Kvarnberget) invigdes den 21 
oktober 2011.  

3.2.4.2 Användning av effektsamband 
En samhällsekonomisk utvärdering har genomförts under år 2003 av Trivector, då 
detta krävdes för att kunna ansöka om investeringsbidrag från Banverket. I denna 
användes effektsamband för att beräkna nyttan för befintliga och tillkommande 
resenärer av den nya spårvägen, men då man var tvungen att förhålla sig strikt 
till mallen för Samlad Effektbedömning. Detta innebar exempelvis att de viktiga 
posterna som berör mark- och fastighetsvärden och mjuka faktorers inverkan på 
resandet och upplevelsen av stadsmiljön inte prissattes i nyttokalkylen.  

Norrköping erhöll inte det äskade bidraget från Banverket utan valde att finansiera 
den nya spårvägsförlängningen själv ur den egna budgeten – totalt avsattes 113 
Mkr för detta. Då ansågs den samlade effektbedömningen inte hålla måttet för att 
beskriva de syften man hade med spårvägen. Motiv för spårvägsutbyggnaden var 
framför allt stadsmiljömässiga, stadsutveckling, exploateringsmöjligheter, 
attraktivare kollektivtrafik för minskat bilberoende, sociala motiv såsom 
integration och ökad jämställdhet samt kommunala förmögenhetsaspekter då 
värdet på kommunens mark väntades öka. Att den kommunala driftsbudgeten 
påverkades positivt av satsningen bidrog också starkt till att motivera denna.  

3.2.5 Samhällsekonomisk analys spårväg i Malmö 

Malmö är Sveriges tredje stad med 300 000 invånare och den med störst 
befolkningstäthet – 3 700 invånare per kvadratkilometer enligt SCB 2010. Staden 
hade en ganska begränsad stadsspårväg som dock lades ned i börja nav 1970-
talet. Planer på en helt ny stadsspårväg har successivt vuxit fram under det 
senaste decenniet. 

2 Samverkansprojekt inom integrerad trafik- och bebyggelseplanering mellan Trafikverket, 
Boverket samt Jönköpings, Norrköpings och Uppsala kommuner mellan 2005 och 2010
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3.2.5.1 Beskrivning av projektet 
Malmö Stad arbetar sedan år 2007 med en övergripande plan för framtidens 
kollektivtrafik i staden. Ett av syftena är att ta reda på vilka stråk som lämpar sig 
för spårväg. Den framtagna konsultrapporten beskriver den samhällsekonomiska 
nyttan på sju olika radiella stråk utgående från Malmö Centrum. Stråken utgår i 
stort från de stråk som tidigare identifierats som starka utifrån dagens och 
framtidens befolkning och resande. Den aktuella rapporten är inte utformad enligt 
standarden för Samlad Effektbedömning i ASEK 4 men tar upp de flesta poster 
som beskrivs där då den utgår ifrån Banverkets handbok BVH 706 som har en 
tidigare version av ASEK som underlag. Dock har vissa nyckeltal uppdaterats 
utifrån ASEK 4 t ex beträffande reskostnader, tidsvärden och driftskostnader. 
Investeringskostnaderna inbegriper, utöver spåranläggning, utav depåkostnad och 
kostnad för elförsörjning. Investeringskostnad för nya fordon ingår inte. 

3.2.5.2 Användning av effektsamband 
Beräkningshandboken PLANK från 1981, vilken refereras till i effektkatalogen, har 
använts för att beräkna effekter på resandet av bedömda restidsvinster. I övrigt 
har följande prissatta effekter tagits upp i bedömningen utifrån BVH 706: 

• Trafikintäkter
• Budgeteffekter
• Restid (inklusive restidsosäkerhet)
• Externa effekter (buller, luftföroreningar, vägslitage) från minskad bil- och

busstrafik samt ny spårtrafik
• Markvärdesstegring (ej i ASEK eller Effektkatalog – se även

Norrköpingsexemplet)

Trafiksäkerhetseffekter utvärderas inte. 

Ej prissatta effekter har inte tagits upp i analysen. 

3.3 Sammanfattande slutsatser kring effektsamband och 
kollektivtrafikprojekt 

I följande avsnitt beskrivs först generella kommentarer kring dagens 
effekthandbok för kollektivtrafik. I nästkommande avsnitt beskrivs slutsatserna 
från de studerade typfallen. 

3.3.1 Allmänna kommentarer kring befintlig handbok 

De befintliga effektsambanden är generellt sett intuitiva och relativt enkla att 
tillämpa.  

En anmärkning är dock att vissa skiljer sig från de som trafikhuvudmännen själva 
använder sig av (exempelvis gånghastighet) och referenser till empiriska källor 
saknas eller är bristfälliga vilket försvårar validering och rimlighetsbedömning.  

Katalogen är väldigt omfattande (ca 200 sidor) vilket skapar en onödig barriär för 
nya användare. Dessutom är indelningen utifrån de transportpolitiska målen inte 
helt intuitiv för planerare på kommunal och regional nivå. En möjlighet vore att 
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dela upp kollektivtrafikkatalogen i flera stycken delkataloger där olika angreppsätt 
används. En av dessa bör då vara riktad till kommunala planerare, en andra till 
trafikhuvudmän, en tredje mot Trafikverket, en fjärde mot 
kollektivtrafikoperatörer. De senare är intressanta då enskilda 
bussentreprenörer i och med den nya kollektivtrafiklagen från 1/1 2012 får större 
möjlighet att själva lägga upp sin trafik även inom län där de anser att det finns 
möjlighet till lönsam trafik.  

Katalogen borde även ha tydligare kopplingar till fyrstegsprincipen och moderna 
strategihandböcker såsom TRAST - Trafik för en Attraktiv Stad, vilken många 
kommuner baserar sina trafikstrategier på - och SUMO (utvärderingar av 
påverkansåtgärder för hållbart resande). 

3.3.2 Reflexioner och slutsatser utifrån typfallen 

Tabell 4 nedan sammanfattar användningen av olika kategorier av effektsamband 
bland de studerade typfallen.  

Tabell 4 Sammanställning av vilka effektsamband som använts i de studerade 
typfallen inom kollektivtrafik 
Typ av effektsamband Falun Kistagrenen Lundalänken Navestad Malmö 
Fyrstegsanalys Nej Nej Nej Nej Nej
Trafikprognosmodell Nej Ja Nej Nej(?) Nej
Samhällsekonomisk kalkyl Ja Ja Nej Ja Ja 
Måluppfyllelseanalys Ja Ja Ja Ja Nej
Miljökonsekvensbeskrivning Nej Ja Nej Ja Nej 
Samlad effektbedömning Ja Ja Ja3 Ja4 Nej

Det är intressant att jämföra vilka samband som valts i Malmös/Trivectors jmf SLs 
analyser. De stora nyttorna med spårväg i Malmös system saknas i stort sett i SLs 
utredningar. Detta då restidsosäkerheten satts till noll med spårväg i Malmös 
utredning medan buss har förseningstid i form av standardavvikelser inlagt 
(utifrån dagens läge). Dessutom antas förseningsvärdet öka med 100 procent i 
jämförelsealternativet med utökad busstrafik. Körtiden antas förlängas med 25 
procent till 2020. En känslighetsanalys visar att bedömningen av körtid och 
förseningstid har stort genomslag vid den samhällsekonomiska kalkylen och bidrar 
starkt till den stora nyttan med spårvägsalternativet.  

SL använder sig i sina utredningar av standardtal för minskad restidsosäkerhet för 
resor som flyttas från busslinjer med dålig framkomlighet till spårtrafik. Dessutom 
använder man faktorer i sina trafikanalyser som fördelar om resande från buss till 
spår, medan Malmö använder en schablonmässig spårfaktor vad gäller resande på 
20 procent. SL utgår ifrån den minskad kollektivtrafikandel (utifrån RUFS) för 
2030 medan Malmö antar en autonom trafiktillväxt på 1 procent per år, oavsett 
befolkningsförändringar. Malmö använder sig av ett kvantitativt värde på 

3 Inte enligt ASEK4-metodik 
4 Denna användes inte som beslutsunderlag av kommunen 
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markvärdesstegring medan SL bara värderar denna kvalitativt. Fordonskostnader 
ingår i SLs utredning men inte i Malmös. 

I fallet med utbyggnaden av spårvägen i Norrköping har markvärdeseffekten varit 
en mycket viktig faktor i beslutsunderlaget, vilken dock inte fick tas med 
kvantitativt vid den samlade effektbedömningen som ingick i ansökan om statligt 
bidrag till investeringen. Det faktum att investeringen var kommunalekonomiskt 
lönsam gjorde att man valde att göra investeringen ändå. Även när det gäller 
utbyggnaden av spårvägen till Kista bedöms effekten på fastighetsvärden och 
benägenheten att etablera nya bostäder och verksamheten – 
exploateringseffekten - som väsentlig för projektets lönsamhet, trots att den inte 
bedöms kvantitativt.  

Sammanfattningsvis blir slutsatsen av denna studie att det finns både behov av 
standardiserade metoder och värden som kan användas för att uppskatta och 
bedöma de effekter som idag inte kan inkluderas i samlade effektbedömningar av 
kollektivtrafikåtgärder, men som av främst flera kommuner anses vara avgörande 
för att kunna motivera denna typ av projekt. 

Forskning pågår inom bland annat SL för att bedöma värdet för resenärerna av att 
undvika trängsel och restidsosäkerhet. Även värderingar av byten utreds 
inom ett pågående forskningsprojekt vid KTH. Utöver dessa finns behov av att 
även ta fram effektsamband när det gäller fastighetsvärden och 
exploateringseffekter av kollektivtrafikåtgärder i tätorter av olika storlek. Detta 
bör ingå i en framtida effektkatalog för kollektivtrafik. 

Dessutom bör riktlinjer tas fram för hur effekter på resandet ska hanteras vid 
investeringar i spårburen persontrafik. I dagsläget sker ofta en underskattning av 
resandet vid denna typ av utredningar, vilket leder till problem och fördyringar när 
anläggningar inte dimensioneras för den reella efterfrågan.  

Viktiga motiv för spårvägsutbyggnader i tätortsmiljö (t ex Malmö och Norrköping) 
är ofta även mjuka faktorer som integration och stadsmiljö, vilka dock troligen är 
mycket svåra att kvantifiera i ekonomiska termer. Detta bör kanske ses som en 
ambition på sikt, men kräver troligen mer grundläggande tvärfacklig forskning.  
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4. Trafiksäkerhetsprojekt

4.1 Sammanfattande slutsatser utav trafiksäkerhetsprojekt
En genomgång av dokumentation från tretton projekt/objekt med fokus på bl.a.
ökad trafiksäkerhet har genomförts. Genomgången gäller trafikplaner,
transportstrategier, trafiknätsanalyser, trafiksäkerhetsrevisioner,
trafiksäkerhetsprogram, trafiksäkerhetsplaner, idé- och förstudier,
demonstrationsprojekt samt en utvärdering enligt SUMO. Det är projekt/objekt
som är mycket olika, både när det gäller i omfattning och i vilken tidsfas de
befinner sig. Exempelvis finns en beslutshandling gällande en förstudie av en
gång- och cykelväg samt dokumentation av hur en hel stadsdel projekterats och
byggts med fokus på bl.a. trafiksäkerhet. De flesta av de genomgångna
rapporterna presenterar övergripande förslag över olika trafiksäkerhetsåtgärder
för tätorten/kommunen, i vissa fall med en prioriteringsordning.

Dokumentationen är hämtad från kommuner av olika storlek, från Aneby med
knappt 7000 invånare till Linköping med ca 145 000 invånare. I de flesta
projekten är kommunen beställare. Som utförare finns oftast något konsultbolag
som exempelvis Vägverket konsult, Tyréns AB, WSP och Trivector Traffic AB, men
i några projekt anges en kommunal förvaltning eller nämnd som utförare.

Flera av objekten utgörs av eller har sin utgångspunkt i en trafiksäkerhetsrevision
där en bedömning och poängsättning av kommunens trafiksäkerhetsarbete görs
med avseende på trafiksäkerhetskultur och trafiksäkerhetsstandard. Om ingen
trafiksäkerhetsrevision är genomförd finns istället en nulägesbeskrivning och
problemanalys, där t.ex. en detaljerad olycksstatistik ingår.

Begreppet ”effektsamband” används inte i någon av de rapporter som har
studerats. De åtgärder som föreslås är dock sådana som vanligtvis brukar
användas för att ge ökad trafiksäkerhet, dvs. en sänkning av antalet dödade och
skadade i vägtrafikolyckor. Det handlar t.ex. om åtgärder för att sänka
hastigheter, att hastighetssäkra i korsningspunkter mellan bilister och oskyddade
trafikanter eller att separera oskyddade trafikanter från biltrafik. I flera av
rapporterna visas figurer över krockvåldskurvor och även potensmodellens
samband mellan medelhastighetsförändring och olyckor/skador. Det kan
konstateras att de åtgärder som föreslås/används har en positiv effekt på
trafiksäkerheten utifrån underliggande samband eller goda exempel som
utvärderats genom t.ex. mätningar.

I dokumentationen är det få kommuner som konkretiserar vilken effekt
åtgärderna förväntas få på antalet dödade och skadade. I
trafiksäkerhetsprogrammen från Linköping och Sjöbo anges en målsättning när
det gäller dödade och skadade i linje med Trafikverkets etappmål. I
trafiksäkerhetsprogrammet från Vellinge finns delmål när det gäller
olyckor/skadade, hastigheter och bältesanvändning. Vikten av att följa upp och
utvärdera de föreslagna åtgärderna framhålls i flera av rapporterna, men att detta
i mindre kommuner inte kan göras enbart genom olycksstatistik (pga. olyckornas



 

20 av 39

Effektsamband för vägtransport 

Unr 61661038082000  

slumpmässighet) utan måste kompletteras med hastighetsmätningar och andra 
trafikmätningar/räkningar. Även effekter och konsekvenser på miljö, tillgängliget, 
trygghet, hälsa, samhällsekonomi m.m. finns med när åtgärderna diskuteras.  

I vissa av rapporterna nämns att olika handböcker/verktyg/arbetssätt använts 
eller förslås användas. Exempel på detta är Rätt fart i staden, TRAST, Lugna 
gatan, VGU, Fyrstegsprincipen och SUMO. 

4.2 Beskrivning av trafiksäkerhetsprojekt och användning av 
effektsamband 

I Tabell 1 presenteras översiktligt de trafiksäkerhetsprojekt/objekt som 
har studerats som typfall i denna delstudie. 

Tabell 5: Studerade trafiksäkerhetsobjekt sorterade utifrån 
kommunstorlek. 

Kommun Beställare Utförare 
Kommunstorl
ek, Invånare 

Dokument, år 

Aneby Aneby kommun Vägverket konsult < 10 000 
Trafiksäkerhetsrevision 
Aneby kommun, 
December 2007 

Hofors 
Vägverket 
Region Mitt 

NTF Gävleborg, Trivector 
Traffic AB, Polisen 

< 10 000 

Bilbältesanvändning i 
Hofors – utvärdering 
enligt SUMO, 
Vägverkets publikation 
2008:101 

Sparreholm, 
Flen 

Vägverket 
Region 
Mälardalen 

VAP VA-Projekt AB 
10 000 - 20 
000 

Trafiksäkerhetsåtgärde
r Sparreholm, 
Förstudie, 
Samrådshandling 
2007-04-10 

Sjöbo 

Sjöbo kommun, 
Teknik- och 
fastighetsnämn
den 

Tyréns AB 
10 000 - 20 
000 

Trafiksäkerhetsprogra
m Sjöbo, 
remissversion 10-04-
14 

Falköping 

Tekniska 
nämnden 
Falköpings 
kommun 

Arbetsgrupp 
Samhällsbyggnadsförvaltn
ingen 

30 000 - 40 
000 

Trafiksäkerhetsplan 
2007-2010, Del 1 
Trafiknätsanalys för 
Falköpings stad  
Trafiksäkerhetsplan 
2007-2010, Del 2 
Åtgärdsprogram 

Vellinge 

Tekniska 
förvaltningen, 
Vellinge 
kommun 

Tyréns AB 
30 000 - 40 
000 

Trafiksäkerhetsprogra
m Vellinge kommun, 
juni 2008  

Härryda, 
Benarebyvä
gen 

Härryda 
kommun, 
Sektorn för 
samhällsbyggna
d 

Landskapsgruppen AB, 
Göteborg 

30 000 - 40 
000 

Idéstudie 
Benarebyvägen 
Härryda kommun (årtal 
okänt) 

Ängelholm Kommunen 
Kommunledningskontoret, 
Stadsarkitektkontoret, 
Tekniska kontoret. 

30 000 - 40 
000 

Trafikplan för 
Ängelholm 2011-2020. 
Förslag 2011-01-31. 
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Ramböll har medverkat 
med utredare. 

Borlänge 

Vägverket 
Region Mitt och 
Borlänge 
kommun 

Arken Arkitekter (vann 
arkitekttävling) och 
Framkollgruppen 
(arbetsgrupp med 
deltagare från Vägverket, 
kommunen och Dalatrafik) 
som efter samarbetsavtal 
mellan Vägverket och 
Borlänge kommun blev 
"Demoprojekt 
Framtidsdalen". 

40 000 - 50 
000 

Framtidsdalen 
Demoprojekt 
Utvärderingsrapport 
2006-2007, Vägverket 
Publikation 2008:72 
Framtidsdalen 
Demoprojekt  2002-
2007, Vägverket 
Publikation 2008:73;  

Kungsbacka, 
Valldavägen 

Kungsbacka 
kommun och 
Vägverket. 
Kommunen 
finansierar hela 
åtgärden 

WSP 
70 000 - 80 
000 

Gång-, cykel- och ev. 
ridväg längs 
Valldavägen (väg 942) 
delen Lunnavägen - 
Smarholmsvägen. 
Kungsbacka kommun, 
Hallands län. 
Beslutshandling. 
Förstudie. Objektnr: 
320830. 2009-10-05. 

Karlstad 
Kommunen, 
miljöförvaltninge
n 

Kommunala förvaltningar 
+ Trivector Traffic AB 

80 000 - 90 
000 

Transportstrategi för 
Karlstads kommun, - 
Del 1. Vision, mål och 
förutsättningar 
(Trivector rapport 
2006:27);  
Transportstrategi för 
Karlstads kommun - 
Del 2. Insatsområden 
och struktur för 
handlingsplan 
(Trivector 2006:28).  
Båda fastställda av 
kommunfullmäktige 

Helsingborg 
Kommunfullmäk
tige 

Byggnadsnämnden, 
tekniska nämnden och 
miljönämnden 

130 000-
140 000 

Trafikplan för staden. 
Ny syn på trafiken i 
morgondagens 
Helsingborg. 
Slutversion. Antagen i 
kommunfullmäktige 
2006-10-25. 

Linköping 
Linköpings 
kommun 

Linköpings kommun, 
Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltni
ngen. Expertstöd har 
erhållits från Trivector 
Traffic AB. 

140 000-
150 000 

Trafiksäkerhetsprogra
m för Linköpings 
kommun. Antagen av 
Teknik- och 
samhällsbyggnadsnäm
nden 2009-05-27 

4.2.1 Aneby 
Aneby ligger på det Småländska höglandet, 45 km öster om Jönköping, 
mellan Eksjö och Tranås längs väg 32. Aneby har ungefär 6700 invånare, 
varav drygt 3000 bor i tätorten. 
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Beskrivning av projektet/objektet 
Dokumentationen redovisar en trafiksäkerhetsrevision med genomgång 
av kommunens trafiksäkerhetsarbete med avseende på 
trafiksäkerhetskultur och trafiksäkerhetsstandard.  

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen, ge ökad 
medvetenhet om trafiksäkerhet hos kommunanställda och att kunna 
jämföra med liknande kommuner. Nuläge och bedömning samt förslag 
till förbättringsåtgärder beskrivs. 

Användning av effektsamband 
I dokumentationen anges att kommunen använder sig av riktlinjer som 
finns i bl. a. Lugna gatan och VGU. Däremot använder man sig inte av 
någon checklista eller andra rutiner för att kontrollera att 
trafiksäkerheten beaktas vid planarbete, bygglov och vid beslut om nya 
eller ändrade lokaliseringar av verksamheter som alstrar trafik, utan 
trafiksäkerheten bevakas av trafiksäkerhetsansvarig tjänsteman då 
frågorna tas upp i tillsynsnämnden.  

Utföraren ger tips om att kommunen i planarbetet exempelvis kan 
använda sig av de checklistor som finns i handboken ”Trafiksäkerhet i 
planprocessen ” (Svenska kommunförbundet 2001). 

För att ta fram typutformningar/riktlinjer för kostnadseffektiva åtgärder 
föreslår utformaren att kommunen hämtar inspiration och goda idéer 
från t ex www.exempelbanken.se eller genom samarbete med andra 
kommuner. 

I dokumentationen föreslås t.ex. att kommunen ställer 
trafiksäkerhetskrav i resepolicyn och i upphandling av skolskjutsar. 
Vidare föreslås en inventering av de stråk där framförallt barn och äldre 
oskyddade trafikanter rör sig för att erhålla en bra grund för prioritering 
av åtgärder. Eftersom olyckorna sker slumpmässigt behövs åtgärder som 
inriktas på generella förebyggande åtgärder och som lindrar 
konsekvenserna av olyckor oavsett var de inträffar. I dokumentationen 
menas att det i praktiken innebär låg hastighet. 

I dokumentationen påpekas svårigheten med att i en liten kommun följa 
åtgärderna via olycksstatisk pga. olyckornas slumpmässighet. Istället 
föreslås att uppföljningar/ utvärderingar görs genom olika slags 
mätningar och räkningar, t.ex. av hastighet och cykelhjälmsanvändning. 

4.2.2 Hofors 
Hofors kommun ligger i västra Gästrikland vid riksväg 80 ca 4 mil från 
Gävle, 3 mil från Falun och 4 mil från Avesta. Kommunen består av två 
tätorter, Hofors och Torsåker. Kommunen har 9 700 invånare. 

Beskrivning av projektet/objektet 
Bältesmätningar har visat att bältesanvändningen i Hofors tätort legat 
konstant mycket under bältesanvändningen i övriga Gävleborgs län. 
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Våren 2007 beslöt därför NTF Gävleborg i samarbete med Vägverket 
Region Mitt, Polisen i Sandviken och Hofors kommun att genomföra ett 
bältesprojekt i Hofors med syfte att öka bältesanvändningen bland 
invånarna. Genom en kombination av mätningar, kontroller och 
information till allmänheten var målet att bältesanvändningen skulle öka. 
Trivector Traffic AB utvärderade bältesprojektet enligt SUMO, ett system 
för systematisk utvärdering av projekt inom området resor och 
transporter. Eftersom det ofta är svårt och tar lång tid att mäta direkt på 
de övergripande målen görs istället mätningar på ett antal tidiga stadier i 
projektet med hjälp av SUMO för att få värdefull information efter hand 
som projektet pågår.  

Tjänsterna (nyttiga prestationer) för att öka invånarnas 
bältesanvändning bestod av vägskyltar med bältesanvändning, annonser, 
affischer, foldrar och polisens bälteskontroller.  Utvärderingen bestod av 
telefonintervjuer med 100 personer gällande kännedom och nöjdhet med 
tjänsterna. Påverkan på informationsmottagarna (acceptans av 
erbjudandet) fångades i telefonintervjuerna.  

Resultatet av bältesmätningarna (även 1,5 månader och 3, 5 månader 
efter kampanjens slut) visade inte på någon effekt av bälteskampanjen. 
Endast 3 av 100 personer angav att de ändrat sitt beteende.  

Användning av effektsamband 
I rapportens förord nämns att ett av Vägverkets övergripande mål är att 
öka bältesanvändningen i Sverige. Hänvisning görs till dokumentation av 
SUMO-metoden: SUMO – System för utvärdering av mobilitetsprojekt, 
Vägverket publikation 2004:98.  

Utvärderingen visar att det är tveksamt om den typ av 
informationskampanjer som ingått i projektet har någon påverkan på 
invånarnas bältesanvändning. I rapporten redovisas hur väl 
utvärderingsverktyget SUMO fungerar för ett trafiksäkerhetsprojekt som 
innebär att öka bältesanvändningen. Det som framför allt framhålls är att 
det är viktigt att projektet även planeras enligt SUMO-metoden (gjordes 
inte i detta projekt) så att mål kan sättas upp innan tjänsterna bestäms 
och att man även kan mäta eventuell riskkompensation. Det hade också 
varit önskvärt med en grundligare förundersökning så att man kunnat 
målgruppsanpassa informationen.  Vidare var det svårt att utvärdera 
t.ex. polisens bälteskontroller eftersom dokumentationen kring 
kontrollerna var bristfällig. Ytterligare rekommendationer som baseras på 
erfarenheter från projektet presenteras.  

4.2.3 Sparreholm, Flen 
Sparreholm med 800 invånare ligger i Flens kommun som har cirka 
16000 invånare. Samhället ligger i den norra änden av sjön Båven, ca 15 
km väster om centralorten Flen. 

Beskrivning av projektet/objektet 
Projektet gäller en förstudie avseende trafiksäkerhetsåtgärder för 
Sparreholms tätort. Förstudien omfattar det statliga vägnätet inom 



24 av 39

Effektsamband för vägtransport 

Unr 61661038082000  

tätorten, samt förslag på nya gång- och cykelvägar utanför tätorten 
bland annat mot en badplats. Samhället passeras av två större 
riksvägar, väg 53 i nord/sydlig riktning och väg 57 i ost/västlig riktning. 
Även väg 856 (Skarvnäsvägen) ingår i det statliga vägnätet. Förstudien 
är det första steget av fyra under planeringsprocessen för 
väganläggningar.  

Syftet med dokumentationen (som är en samrådshandling) är att 
klargöra förutsättningar för fortsatt arbete, analysera tänkbara åtgärder 
och ange dess effekter och konsekvenser för omgivningen. 

Problemanalysen visar på brister i trafiksystemet gällande 
genomfartstrafiken, gång- och cykelvägar, passagepunkter för 
oskyddade trafikanter samt kollektivtrafiken. Lämpliga åtgärder föreslås 
för att förbättra trafiksäkerheten, minska personskadeolyckor samt ge en 
bättre boendemiljö och hälsa. 

Användning av effektsamband 
Effekter och konsekvenser av de föreslagna åtgärderna gällande 
trafiksäkerhet, miljö, markanvändning och boendemiljö/hälsa diskuteras. 
Kostnaderna för åtgärderna uppskattas översiktligt. 

De samhällsekonomiska effekterna anges bli mest positiva för de 
åtgärder som kan minska olyckskostnaderna och det är de åtgärder som 
syftar till att minska hastigheterna vid gångpassager som anges som 
mest effektiva. Åtgärder som leder till ett ökat kollektivt resande anges 
också ge samhällsnyttiga miljövinster. I dokumentationen beskrivs också 
att investeringar i gångbanor utmed vägar med relativt låga trafiksiffror 
inte är lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men att ”mjuka” 
parametrar såsom ökad känsla av trygghet och förbättrad livskvalitet är 
viktiga. Några samhällsekonomiska beräkningar, där nyttornas storlek 
bedömts finns dock inte redovisade. 

I dokumentationen anges att objektet skall förankras via Vägverkets 
planeringsprocess (väglagen).  

4.2.4 Sjöbo 
Sjöbo kommun ligger mitt i södra Skåne. På en yta av 500 km2 bor cirka 
18 100 invånare, varav knappt 8000 i Sjöbo tätort. 

Beskrivning av projektet/objektet 
Dokumentationen utgörs av ett trafiksäkerhetsprogram som visar en 
tydlig ambitionsnivå och en prioritering av åtgärder för att öka 
livskvaliteten genom förbättrad trafiksäkerhet i 
Sjöbo kommun. Kommunens visioner och mål inom 
trafiksäkerhetsområdet handlar om att ”Fler ska röra sig i Sjöbo men 
färre ska skadas”. Trafiksäkerhetsvisionen lyder: ” ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt på de kommunala gatorna fram till 2020.” Ett stort antal 
etappmål anges också. 
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Som underlag till trafiksäkerhetsprogrammet finns bl.a. en tidigare 
genomförd trafiksäkerhetsrevision. Denna ger en samlad bedömning 
inom sju sakområden utifrån en standardiserad bedömningsmall 
utarbetad av SKL. I dokumentation beskrivs också pågående 
trafiksäkerhetsarbete och genomförda/planerade ombyggnader samt att 
detaljerad olycksstatistik ges för att beskriva trafiksäkerhetens nuläge.  

Ett avsnitt i dokumentationen handlar om ” Utmaningar – vad måste vi 
lägga extra energi på?” och utifrån detta föreslås en mängd 
trafiksäkerhetsåtgärder i tätorten och en prioritering i tre grupper görs. 

Användning av effektsamband  
I dokumentationens nulägesbeskrivning presenteras dödsriskkurvor och 
resultat från hastighetsmätningar i tio punkter. Man skriver att det är 
praxis att en passagepunkt för oskyddade trafikanter är hastighetssäkrad 
när 85 % av alla fordon underskrider 30 km/tim. Någon referens till 
denna praxis ges inte. 

Åtgärder som vanligtvis ger bättre trafiksäkerhet föreslås. Åtgärderna 
handlar om fysisk utformning och hastighetssäkring, arbete med 
kampanjer och samarbetsmodeller (Don’t Drink and Drive, SMADIT, ökad 
bältes- och cykelhjälmsanvändning), kvalitetssäkring av upphandlingar, 
krav och uppföljning av trafiksäkerhets-/resepolicys, användning av 
checklistor (enligt ”Trafiksäkerhet i planprocessen”) m.m.  Kostnader för 
de olika åtgärderna anges. 

Vikten av att följa upp, dvs. att se om åtgärderna får effekt, påtalas. Här 
nämns olycksanalys, hastighetsmätningar före- och efter, räkningar för 
att mäta bältesanvändning eller cykelhjälmsanvändning. Man föreslår 
också att en ny hastighetsplan tas fram och att nya hastighetsgränser 
införs utifrån arbetsgången i handboken ”Rätt fart i staden”. Även en 
trafikstrategi eller trafikplan enligt TRAST förslås.  

4.2.5 Falköping 
Falköping ligger i Västra Götalands län. I kommunen bor drygt 31 000m 

invånare.  

Beskrivning av projektet/objektet 
Dokumentationen utgörs av en trafiksäkerhetsplan för tidsperioden 
2007-2010. Den består av två delar; Trafiknätsanalys och 
åtgärdsprogram.  

I trafiknätsanalysen beskrivs de olika trafikantkategoriernas behov av 
framkomlighet och tillgänglighet samt en studie av den fysiska 
trafikmiljön i staden. Motstridiga anspråk på trafiksäkerhet respektive 
framkomlighet identifieras. Förslag till åtgärder och justeringar för att 
minska konflikterna redovisas i åtgärdsprogrammet. 

Syftet med trafiksäkerhetsplanen är att ange en gemensam plattform för 
beslutsfattande och därigenom ge förutsättningar för ett enigt 
ställningstagande. Planen ska utgöra en del i handlingsprogrammet för 
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kommunens förebyggande arbete enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Åtgärdsprogrammet innefattar trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder för 
att förbättra framkomlighet och miljö. Föreslagna åtgärder syftar till att 
skapa förutsättningar för ett trafiksäkerhetstänkande bland 
kommunmedborgarna i enlighet med Nollvisionen, skapa en högre 
trafiksäkerhet, framför allt för de oskyddade trafikanterna, tillfredsställa 
olika trafikantkategoriers behov av tillgänglighet och framkomlighet på 
en rimlig nivå. 

Användning av effektsamband  
Trafiknätsanalysen är utförd i enlighet med mallar i handboken ”Lugna 
gatan” (Svenska Kommunförbundet). De olika typerna av nät (bil, buss, 
utryckning, cykel, gångpassager) kvalitetsbedöms utifrån 
framkomlighetsanspråk och hastighet.  

I åtgärdsprogrammet presenteras nollvisionen, krockvåldskurvor och 
kommunal olycksstatistik. Förslag ges till hastighetsklassificering av 
befintligt huvudnät, nytt biltrafiknät, större åtgärder på biltrafiknätet, 
hastighetssänkande åtgärder på lokalgator, utbyggnad av det 
övergripande gång- och cykelnätet, hastighetssäkring av 
övergångsställen, borttagande av övergångsställen, trafiksäkra miljöer 
kring skolor samt belysning. Inom området beteendepåverkan lyfts också 
påverkansåtgärder (öka trafikanternas kunskap och medvetenhet om 
trafiksäkerhet, minska antalet alkohol- och drogpåverkade fordonsförare, 
minska antalet hastighetsöverträdelser och andra regelöverträdelser, öka 
användandet av skyddsutrustning bland trafikanterna, påverka 
utvecklingen av säkrare fordon). 

Avslutningsvis i åtgärdsprogrammet beskrivs åtgärdernas konsekvenser, 
dvs. hur de olika trafikantslagen påverkas om de föreslagna åtgärderna 
genomförs. Konsekvenserna handlar om trafiksäkerhet, reshastighet, 
restid, framkomlighet, trygghet och miljöeffekter. En verksamhetsplan 
med prioriterade och detaljerade åtgärder och mätbara mål ska 
upprättas årligen. 

4.2.6 Vellinge 
Vellinge kommun ligger i sydvästra Skåne. Antalet invånare i kommunen 
är ca 33 500. 

Beskrivning av projektet/objektet 
Dokumentationen utgörs av ett trafiksäkerhetsprogram som tar sikte 
mot år 2008-2014. Programmet redovisar kommunens metoder för att 
arbeta med trafiksäkerhetsfrågor och redovisar alltså inte förslag på 
enskilda fysiska ombyggnader. Kommunens vision är att alla ska ställa 
sig bakom önskan om en nollvision i Vellinge. På bred front ska alla 
aktörer som på något sätt kan bidra till bättre trafiksäkerhet hjälpas åt, 
både kommunen, Vägverket, invånarna och näringsliv.  

Som underlag till trafiksäkerhetsprogrammet finns en 
trafiksäkerhetsrevision och en omfattande olycksanalys som Trivector 
Trafik AB gjorde på uppdrag av kommunen år 2007 (bilagd i 
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trafiksäkerhetsprogrammet). Syftet var att kartlägga brister i 
kommunens trafiksäkerhetsarbete. Trafiksäkerhetsrevisionen gjordes 
utifrån en standardiserad metod som utvecklats av Sveriges kommuner 
och landsting och som resulterar i en bedömning av trafiksäkerhetskultur 
och trafiksäkerhetsstandard.  

Trafiksäkerhetsprogrammet är indelat i tre huvuddelar; problemområden 
(utifrån en detaljerad olycks- och skadeanalys och resultat från 
bilbältesmätningar), konkreta och tidssatta mål samt åtgärder.  

Användning av effektsamband 
Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Det stora 
antalet föreslagna åtgärder inriktas mot åtta olika områden: säkrare 
trafikmiljö i tätort, ökat trafiksäkerhetsmedvetande, mer trafiksäkerhet i 
skolan, minskad användning av alkohol och droger i trafiken, samarbete 
med Vägverket och polisen för att förbättra säkerheten på de statliga 
vägarna i kommunen, samarbete med Skånetrafiken för att få en säkrare 
kollektivtrafik, ökad trafiksäkerhet på kommunens egna och upphandlade 
transporter samt uppföljning och effekter. För att effektivisera och 
förenkla arbetet rekommenderar utföraren att kommunen använder sig 
av en checklista som tydligt anger vad som ska göras, vem som ska göra 
det, när det ska göras och som också används i uppföljningsarbetet. En 
sådan checklista finns med i dokumentationen. 

Krockvåldskurvor visas för att framhålla vikten av att hastighetssäkra de 
oskyddade trafikanternas korsningspunkter.  
Under ”Uppföljning” påtalas att olyckor är ett sätt att följa upp 
trafiksäkerhetsläget, men att slumpens inverkan på olycksutfallet kan 
vara stort om man har få olyckor. Att hastighetsmätningar är en bra 
indikator på olycksutfall beskrivs bl.a. genom att visa en graf över den 
s.k. potensmodellen (förhållandet mellan procentuell förändring i 
medelhastighet och procentuell förändring i antal olyckor med olika 
svårighetsgrad).  

4.2.7 Härryda, Benarebyvägen 
Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås i Västra Götaland. I 
kommunen finns ungefär 35 000 invånare. 

Beskrivning av projektet/objektet 
Benarebyvägen (del av länsväg 550), är både en genomfartsväg med 
hög trafikbelastning och en bostadsgata med en stor andel oskyddade 
trafikanter och korsande trafik till olika målpunker i området. Syftet med 
”Idéstudie Benarebyvägen” är att i linje med kommunens inriktningsmål 
analysera nuläget, identifiera problem och ge förslag på trafiklösningar 
av en mer övergripande karaktär som underlag till en ökad trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Idéstudien delas upp i befintliga  förhållanden/ 
planeringsförutsättningar, detaljerad problemanalys och övergripande 
åtgärder. 
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Användning av effektsamband  
Vi analys av framkomlighet för biltrafiken framgår att man velat göra 
kapacitetsberäkningar av alla korsningar längs sträckan, men att det 
saknas heltäckande mätningar för att göra detta. Mätvärden finns för 
Lövskogsvägens anslutning till Benarebyvägen och där har 
belastningsgraden beräknats i dataprogrammet CapCal utifrån 
korsningens geometri och uppmätta trafikflöden. 
Framkomlighetsstandard vid olika belastningsgrader enligt handboken 
TRAST anges och de egna beräknade belastningsgraderna analyseras 
utifrån dessa. 

Vid analys av trafiksäkerhet visas och beskrivs krockvåldskurvan 
(hämtad ur nollvisionens reformdokument). Uppmätta hastigheter visar 
på för höga medelhastigheter och 90-percentiler. Det finns också ett 
antal korsningspunkter mellan biltrafiken och oskyddade trafikanter där 
hastigheten måste säkerställas till maximalt 30 km/timme med fysisk 
åtgärd eller planskild passage.  

Vid analys av miljö har fokuserats på buller och tumregler ur Handbok i 
trafikbullerskydd (Skönheten och oljudet, Sveriges kommuner och 
landsting) anges. 

4.2.8 Ängelholm 
Ängelholm ligger i nordvästra Skåne och har knappt 40 000 invånare 

Beskrivning av projektet/objektet 
Den framtagna trafikplanen anses vara ett första steg i arbetet med att 
utveckla ett miljöanpassat transportsystem som syftar till att öka 
kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafikens andel av 
persontransporterna. Trafikplanen beskriver nuläge och framtid när det 
gäller bilvägnätet och parkering samt bussvägnätet. En genomgång av 
cykelnätet finns i en genomförd cykelplan och i trafikplanen ges en kort 
beskrivning av hur man kan skapa en gångvänlig stad. 

Trafikplanens syfte är att vara en strategisk inriktning och ge stöd för 
beslut som berör stadens framtida utveckling på lång sikt. Trafikplanen 
ska visa hur de framtida näten ska se ut. På lång sikt handlar det mer 
om strukturen i stort och behovet av reservat. På kort sikt ska den också 
ge vägledning om var man ska börja bygga och i vilken ordning saker 
och ting ska byggas ut. 

Användning av effektsamband 
Det anges i trafikplanen att hastigheten är ett verksamt medel att förbättra 
trafiksäkerheten, buller och prioriteringen av oskyddade trafikanter. Risken att 
skadas allvarligt eller dödas minskar om hastigheten sänks från 50 km/tim till 40 
km/tim, bullernivån sjunker generellt sett med 2 dBA och det blir lättare för gående 
att passera en gata, särskilt för barn och äldre. Man skriver därför att en sänkning 
till 40 km/tim bör övervägas som högsta tillåtna hastighet inom staden, utom vid 
skolor där 30 km/tim fortfarande bör gälla och längs infarterna till de centrala 
delarna av staden där 60 km/tim kan användas. I trafikplanen föreslås att en 
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hastighetsplan bör upprättas enligt den metodik som anges i handboken Rätt fart i 
staden. 

4.2.9 Borlänge 
Borlänge kommun ligger i Dalarna och har ca 49 000 invånare. 

Beskrivning av projektet/objektet 
Demonstrationsprojektet Framtidsdalen är Borlänge kommuns satsning 
på förnyelse av en stadsdel där Väg- och Banverkets huvudkontor, 
teknikparken Teknikdalen, Högskolan Dalarna och Kupolens köpcentrum 
är beläget. Ambitionen var att återskapa en småskalig kvartersstad med 
plats för alla och med hög trafiksäkerhet. Det övergripande syftet var att 
ta fram goda lösningar, utvärdera dem och justera detaljer för att nå 
fram till ännu bättre utformning. Målbilden utgjordes av Trafiksäkerhet - 
Tillgänglighet för alla - En god miljö. Området fungerade under byggtiden 
som en nationell FUD-arena för gatubyggande i tätort. 

Hög trafiksäkerhet har uppnåtts genom hastighetsnedsättande åtgärder 
på platser där fotgängare, cyklister och bilister möts, särskilt viktig har 
utformningen av gång- och cykelpassagerna varit. Kollektivtrafiken har 
prioriterats.  

Användning av effektsamband 
Under projektets gång har man tagit del av goda exempel från andra 
kommuner, framför allt under de årliga seminarier som har hållits för att 
samla in kunskap och erfarenheter. 

Nästan alla åtgärder i den fysiska miljön har utvärderats genom flödes- 
och hastighetsmätningar, konfliktstudier, samt intervjuer och enkäter 
riktade till olika användargrupper. Om behov funnits har åtgärden 
justerats. 

Projekt Framtidsdalen har resulterat i en unik kunskapsbank. I 
projektpublikationen anges att de erfarenheter som gjorts kan och bör 
användas för uppföljningar och jämförande studier i framtiden. 

4.2.10 Kungsbacka, Valldavägen 
Kungsbacka kommun är den nordligaste kommunen i Hallands län. 
Kommunen har 76 000 invånare. 

Beskrivning av projektet/objektet 
Dokumentationen utgörs av en beslutshandling omfattande en förstudie 
för gång- och cykelväg (ev. även ridväg) utmed väg 942 med syfte att 
öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten för oskyddade 
trafikanter.  

Förstudien är det första steget i planerings- och projekteringsprocessen 
för ett eventuellt vägprojekt. I förstudien görs även en miljöbeskrivning i 
syfte att klarlägga de viktigaste miljöintressena i utredningsområdet. De 
kommande stegen enligt ”Planeringsprocessen för vägar enligt Väglagen” 
utgörs av vägutredning, arbetsplan och bygghandling.  
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Förstudien redovisar inventerade förutsättningar, samt ger en kortfattad 
beskrivning av två alternativa åtgärder (sträckningar av gc-vägen) och 
effekter och konsekvenser av dessa. Även effekter och konsekvenser av 
noll-alternativet (ingen utbyggnad) finns beskrivet. 

Användning av effektsamband 
Det aktuella projektet har analyserats enligt Vägverkets fyrstegsprincip. 
Projektet anses vara en steg 3 åtgärd. 

Utifrån en utvärdering av trafiksäkerhetsförhållanden, tillgänglighet, 
fastighetsintrång, miljö- och kulturmiljövärden och anläggningskostnad 
görs bedömningen att gå vidare med planeringen av en gång- och 
cykelväg enligt ett av de två framtagna alternativen. 

När det gäller trafiksäkerhet har man främst diskuterat trafiksituationen 
för gående och cyklister och att utforma gc-passager och 
korsningspunkter så säkra som möjligt. Man överväger t ex en bred 
mittrefug och om hastighetsgränsen kan sänkas till 50 km/tim kring 
korsningspunkten.  

4.2.11 Karlstad 
Karlstad kommun ligger i Värmland vid Vänerns norra strand. 
Kommunen har 84 000 invånare   

Beskrivning av projektet/objektet 
Transportstrategin består av två delar. Den första delen är en strategidel 
där man formulerar vad man vill uppnå i form av vision och mål för 
transportsystemet. Del två ger förslag på åtgärder som syftar till att 
uppnå målen samt hur man kan utforma en handlingsplan som samlar 
och beskriver åtgärderna mer i detalj. Transportstrategin kan ses som 
ett komplement till kommunens översiktsplan. 

TRAST:s sju olika aspekter på transportsystemet har använts som 
utgångspunkt för visionens olika delar. Dessa är: stadens karaktär, 
trafiksystem, trafikens omfattning, tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet 
och miljöpåverkan. För varje sådant område finns en tabell med 
målbeskrivning, mått, nuläge, mål 2010 och mål 2030. Lokal och 
regional påverkan samt exempel på indikatorer ges. Totalt har 25 mål 
tagits fram och de är satta utifrån bl. a. nationella-, regionala- och 
kommunala mål, pågående trender samt påverkansmöjlighet på lokal 
nivå. 

Nuläget jämförs med vision/mål och syftet med bedömningen är att ge 
en bild av bristens storlek, vilka påverkansmöjligheter kommunen har 
samt storleksordningen på de ekonomiska resurser som krävs. Förutom 
detta ger bedömningen en bild av rådande trend dvs. huruvida 
utvecklingen för närvarande sker i riktning mot målen eller ej, samt den 
allmänna acceptans bland invånarna som målet har. 
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Användning av effektsamband 
Strategin ger en vision för ett hållbart transportsystem i Karlstad år 
2030. När det gäller trafiksäkerhet handlar det om att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt i trafiksystemet, att utformningen av trafikmiljön 
tar hänsyn till detta med grund i de olika trafikanternas förutsättningar 
att resa och med fokus på de oskyddade trafikanterna samt att antalet 
olyckor i trafiken reduceras kraftigt. 

I strategins del två presenteras åtgärdsförslagen grupperade i sex 
insatsområden: samhällsplanering, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, 
biltrafik, verksamheters transporter. Åtgärderna föreslås i form av olika 
projekt inom varje insatsområde. Dessutom anges två stödreformer – 
Mobility Management respektive Ledningssystem och handlingsplan. En 
bedömningsmall som värderar brist, trend, påverkansmöjlighet, 
ekonomi, acceptans används.  

4.2.12 Helsingborg 
Helsingborgs kommun ligger i Skåne och har ca 130 600 invånare och är 
därmed Sveriges åttonde största kommun. 

Beskrivning av projektet/objektet 
Helsingborgs trafikplan är ett handlingsprogram som beskriver hur man 
ska gå vidare med olika åtgärder. Trafikplanen innehåller konkreta 
förslag till utbyggnader, förslag till mjuka insatser och förslag till nya 
samordnade handlingsprogram. Förslagen är sorterade under sju 
arbetsområden.  Dessa är: Trafiksäkerhet och trygghet – en nyckelfråga 
för människornas vardag och trafiksystemets funktion, Fler måste gå och 
cykla, Fler måste ta bussen och tåget, Ny struktur i bilnätet, En 
parkering som stöder stadens funktion, Den tunga trafiken får ny plats, 
Vi måste påverka människors beteende. 

Trafikplanen ska bidra till att genomföra de övergripande mål som 
formulerats i trafikstrategin för stadens utveckling. Målet är en hållbar 
trafikutveckling och ett trafiksystem som stärker staden. Trafikplanen 
baseras på underlag som tagits fram inom fem olika delprojekt: 
trafiksäkerhet, cykel, kollektivtrafik (bussvisionen), parkering, gatunätets 
struktur.  

Användning av effektsamband 
De åtgärdsförslag som lämnas inom området Trafiksäkerhet och trygghet 
handlar framför allt om att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram med 
särskild inriktning på trafiksäkerheten och tryggheten för cyklister och 
gående. Man anser att möjligheterna att gå och cykla har stor betydelse 
för möjligheterna att bryta biltrafikens tillväxt. Gång- och cykeltrafiken 
ska dock kunna öka utan att antalet olyckor ökar. 
Trafiksäkerhetsprogrammet ska också inriktats mot att bygga bort 
olycksdrabbade korsningar och utreda och ge förslag på hur 
upphinnandeolyckorna kan hanteras. 

I trafikplanen diskuteras konsekvenser av åtgärdsförslagen t.ex. hur 
biltrafiken påverkas, vad åtgärdsförslaget betyder för 
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miljökvalitetsnormen samt hälsokonsekvenser. Hur åtgärderna påverkar 
trafiksäkerhet och trygghet samt målet för koldioxid kontrolleras i den 
uppföljning som föreslås. Uppföljningen ska bl.a. bestå av en 
resvaneundersökning, årliga olycksredovisningar och kontinuerliga årliga 
hastighetsmätningar. 

4.2.13 Linköping 
Linköping ligger i Östergötland och är Sveriges femte största kommun med cirka 
145 000 invånare. 

Beskrivning av projektet/objektet 
I trafiksäkerhetsprogrammet visas olycksstatistik från STRADA. Utifrån 
problembilden över olyckor och nationell målstyrning för 
trafiksäkerhetsarbetet sätts etappmål för dödade och skadade samt 
åtgärdsnära mål för Linköpings kommun år 2020. Målen är att år 2020 
ska ingen dödas på det kommunala vägnätet, högst 20 personer ska 
skadas svårt och allvarligt skadade ska ha minskat med 25 procent. Åtta 
prioriterade insatsområden föreslås: Säkra korsningar för biltrafik, Säkra 
passager för GCM-trafik, Säkra GCM-stråk, Drift och underhåll, Rätt 
hastighetsgräns, Beteendepåverkande åtgärder, Säkra fordon, 
Sjukhusrapporterade olyckor i STRADA. 

För vart och ett av dessa insatsområden beskrivs nuläge, förslag till 
målnivåer och indikatorer, mätmetoder och åtgärder. De åtgärder som 
föreslås handlar bl.a. om hastighetssäkring på olika sätt; drift- och 
underhåll bl.a. avseende snö- och halkbekämpning; framtagning av 
hastighetsplan utifrån "Rätt fart i staden"; insatser för hög 
cykelhjälmsanvändning, hög bältesanvändning, trafiknykterhet, hög 
hastighetsefterlevnad, barns trafiksäkerhet; att ställa trafiksäkerhets- 
och miljökrav vid upphandling och krav på resepolicy för föreningar som 
får verksamhetsbidrag.    

Användning av effektsamband 
Utgångspunkten för trafiksäkerhetsprogrammet hämtas från nationella 
mål som Nollvisionen, Transportpolitiska mål och Nationella etappmål.  

I trafiksäkerhetsprogrammet skriver man att arbetet med att ta fram 
åtgärder som kan ge effekter inom trafiksäkerhetsområdet med fördel 
kan inspireras av synsättet i Vägverkets fyrstegsprincip. 

Inom vart och ett av de åtta insatsområdena finns en utförlig beskrivning 
av området, som bl.a. visar kunskap och samband (begreppet används 
dock inte) när det gäller trafiksäkerhet. Exempelvis handlar det om att 
hastighetsgränsen inte bör överstiga 50 km/tim där bilister kan kollidera 
front mot sida och om skillnaden i dödsrisk för fotgängare vid 30 och 50 
km/tim (krockvåldskurvor visas). Vidare visas stoppsträcka vid 30 
km/tim respektive 50 km/tim och samband mellan 
medelhastighetsförändring och risken att dödas eller skadas svårt i 
trafikolyckor där bilister är inblandade (potensmodellen).  
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Inom varje insatsområde föreslås åtgärder för att utifrån den beskrivna 
kunskapen och sambanden uppnå de satta målen. Man avser exempelvis 
att ta fram en hastighetsplan utifrån handboken ”Rätt fart i staden” 
(genomfört åren 2011-12).  
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5. Påverkansåtgärder

Med påverkansåtgärder aves i denna rapport åtgärder som påverkar val av
säkrare resor och transporter, färdmedel samt efterfrågan av transporter.

5.1 Allmänt om effektsamband för påverkansåtgärder 
Påverkansåtgärder återfinns i effektkatalogen för sektorsuppgifter och 
myndighetsutövning, som senast reviderades 2008. I katalogens introduktion 
konstateras att kunskapen om effektsamband för påverkansåtgärder är låg och 
man hänvisar till det då pågående utvecklingsprojektet inom ramen för 
SARA/SUMO, som hade till syfte att öka kunskapen om effektsamband inom 
området. I katalogen anges därför i princip inga kvantifierade, konstaterade 
effektsamband för åtgärder. De kvantifierade effektsamband som redovisas är i 
huvudsak beräkningar eller resultat från enstaka åtgärder. För att redovisa 
påverkan på användningstillstånd och effekter på de transportpolitiska målen 
används indikatorer, som exempelvis ++ (stor ökning), - - (stor minskning). 

5.2 Typfall påverkansåtgärder 
Intressanta projekt att studera efterfrågades hos Trafikverket och i nätverket 
SWEPOMM. Huvuddelen av de projekt som kom in innehöll endast kortfattad 
skriftlig dokumentation, i många fall endast i tabellform, enligt SUMOs 
analysnivåer. Dessa valdes bort då en mer heltäckande bild av projekten 
eftersträvades. Detta resulterade i att endast ett fåtal av projekten kvalade in som 
typfall.  

Samtliga studerade projekt omfattar åtgärder som påverkar tjänste- och 
arbetsresor. Anledningen till det är att många projekt som inrymmer 
påverkansåtgärder syftar till att förändra just den typen av resor. För de projekt 
som har studerats är två av de tre typfall rapportering och uppföljning av redan 
genomförda projekt. Det som beskrivs under rubriken Användning av 
effektsamband är en redovisning av resultat och måluppfyllelse av dessa 
projektet. Det tredje projektet är ett strategidokument som även innehåller 
förslag på påverkansåtgärder.  

Tabell xx Studerade projekt påverkansåtgärder. 

Projekt Kommun Beställare Utförare
Kommunstorlek 
Invånare 

CERO projekt, 
Inventering av 
resvanor och 
tjänsteresor, 
Falu kommun, 
2009 

Falun Falu kommun KTH m.fl. 50 000 – 60 000 

Hälsotrampare 
i Kronoberg 
2011 

Växjö 
kommun  

Växjö kommun 
och Landstinget 
Kronoberg 

Växjö kommun och 
Landstinget 
Kronoberg 

80 000 – 90 000 

Till jobbet utan Sundsvalls Sundsvalls Sundsvalls kommun 90 000 – 100 000 
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min bil 2010 kommun kommun 

5.2.1 Inventering av resvanor och tjänsteresor i Falu kommun, CERO- projekt 
Falu kommun ligger i Dalarna och har ca 56 000 invånare. I Falu kommuns 
organisation finns ca 4 600 anställda. Kommunen som geografiskt område har mål 
och program för hållbar utveckling inom områdena miljö, folkhälsa och tillväxt. 
Arbete med påverkansåtgärder har bedrivits i kommunen sedan början av 2000-
talet både mot anställda i den egna organisationen och mot kommuninvånarna. 

CERO står för Climate and Economic Research in Organizations. Det är ett koncept 
som har utvecklats för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara 
strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. I en CERO-analys görs en 
genomgång och analys av organisationens tjänste- och arbetsresor. De anställdas 
resbeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras för 
att nå stöd i organisationen. Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH 
(Robért, 2007, Mobility Management and Climate Change Policies). CERO kan  
tillämpas i både företag och offentliga aktörer. 

5.2.1.1 Beskrivning av projektet 
År 2009 genomförde kommunen en CERO-analys över tjänste- och 
arbetspendlingsresor i den egna verksamheten.  

Genom en webbenkät om resvanor som genomförts och en inventering av 
kommunens resesystem har man fått en bild av det totala resandet bland 
kommunanställdas tjänsteresor och arbetspendling. Utifrån denna bild ska (under 
2010) presenteras konkreta förslag på åtgärder som minskar kostnader och 
samtidigt förbättrar miljö och hälsa i kommunen. Rapporten innehåller ett förslag 
på åtgärdspaket som ska minska koldioxidutsläppen med 10 %, vilket skulle ge en 
årlig besparing på 1 miljon kronor. Exempel på åtgärder är distansarbete, resfria 
möten, införskaffande av fler miljöbilar och överflyttning till alternativa färdmedel. 

5.2.1.2 Användning av effektsamband 
Beräkningar av minskade koldioxidutsläpp och kostnadsvinster har gjorts för 
de föreslagna åtgärderna. För att beräkna relationen mellan antal bilister eller 
antal resor som behöver bytas till föreslagna åtgärder, för att klimatmålet skall 
uppnås, har en transformationsmodell använts, Robèrt, M. (2007) A model for 
target oriented planning and monitoring of organisations’ travel and climate 
change policies. International Journal of Sustainable Transportation. Vi beräkning 
av utsläpp av koldioxid från olika färdmedel har utsläppsfaktorer från Trafikverket, 
Naturskyddsföreningen, IPCC, Transek m.fl. använts.  

5.2.2 Hälsotrampare i Kronoberg, 2011 
Växjö kommun har ca 84 000 invånare, varav drygt 55 000 i tätorten Växjö. 
Kommun har ett långsiktigt strategiskt miljö- och klimatarbete med långtgående 
mål och många åtgärder. Under 2000-talet fick Växjö kommun tre internationella 
priser för sitt framgångsrika klimatarbete och senaste resultatet är en minskning 
av de fossila koldioxidutsläppen med 35 procent per invånare 1993–2008. Målet är 
att bli en helt fossilbränslefri kommun år 2030. Kommunen är medlem i 
Klimatkommunerna sedan starten 2003.   
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5.2.2.1 Beskrivning av projektet 
Under 2011 startade ett samarbetade mellan Växjö kommun och Landstinget 
Kronberg i projektet Hälsotrampare Kronoberg. Syftet med projektet var att 
stimulera anställda inom Landstinget Kronoberg och Växjö kommun att oftare 
cykla till och från arbetet. Målet var att alla deltagare skulle få en ökad upplevelse 
av god hälsa men även att minska utsläpp från trafiken. För de deltagare som 
genomförde konditionstest var målet en mätbar förbättrad kondition. För Växjö 
kommun var målet även att frigöra fler tillgängliga parkeringsplatser i staden.  

De totalt 146 personerna som deltog i projektet åtog sig att cykla minst 2 km 
enkel väg både till och från arbetet minst tre dagar i veckan i sju månader. 
Deltagarna fick utrustning (cykelhjälm, cykeldator och reflexväst) och 
anmälningsavgift till cykelkampanjen SydostTrampar. De fick fylla i en hälsoenkät 
i början och slutet av projektet samt erbjudande om att genomföra ett 
konditionstest vid samma tidpunkter. Under sex veckor på våren och ytterligare 
sex på hösten noterade de sina cykelresor på SydostTrampar.  

5.2.2.2 Användning av effektsamband 
Uppföljning har gjorts av följande, både totalt och individuellt: 

 CO2
 Hälsa (egen upplevd)
 Kondition (syreupptagningsförmåga)
 Sjukfrånvaro
 Kaloriförbrukning
 Minskning av km med bil
 Kostnadsbesparing jämfört med bilresor (bygger på Konsumentverkets

kostnadskalkyl för bilkostnad per km)
Samt: 

 Antal färre parkerade bilar

I rapporten framgår att åtgärden gav positiva effekter på samtliga ovanstående 
parametrar. Sjukfrånvaron sjönk med nästan en dag under projekttiden jämfört 
med motsvarande period året innan. Förändring av den egen upplevda hälsan till 
bra eller mycket bra ökade för de kommunanställda med 13 % medan det för 
anställda i landstinget inte skedde någon förändring. Egen upplevelse av god 
kondition samt syreupptagningsförmågan ökade både bland samtliga deltagare. 
Projektet genererade en minskning av koldioxidutsläpp med nästa 30 ton och en 
besparing för deltagarna på totalt 540 000 kr jämfört om de hade åkt bil, vilket 
motsvara en besparingen per deltagare är på drygt 4 800 kr. Under projektets tid 
frigjordes 106 parkeringsplatser i kommun.  
Ingen eftermätning är genomförd, dvs uppföljning av hälsotramparnas cykelvanor 
ca 6-12 mån efter testperiodens slut. En sådan planeras att genomföras 12 
månader efter projekttidens slut. 

5.2.3 Till jobbet utan min bil, Sundsvall 2010 
I Sundsvalls kommun bor ca 96 000 invånare, varav ca 50 000 i tätorten 
Sundsvall. Kommunen är Norrlands andra folkrikaste och ligger vid Bottenhavet.  

Kommunen genomförde en resevaneundersökning år 2009. Enligt den är bil det 
dominerande färdmedlet i Sundsvall. Av alla resor som utförs i genomförs ca 60 % 
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som förare i bil. Cirka 40 % av samtliga bilresorna är mellan 1 och 5 km långa. 
Arbetsresor utgör en stor andel av det totala resandet.  

5.2.3.1 Beskrivning av projektet 
Av resultatet från resvaneundersökning som genomfördes 2009 drogs bland annat 
slutsatsen att en förändring av anställdas resvanor till att åka mer kollektivt, cykla 
eller gå till och från arbetet kan leda till stora förbättringar inom både miljö och 
folkhälsa.  

År 2010 genomfördes därför ett projekt i syfte att få vanebilister att i större 
utsträckning välja cykel eller buss som transportmedel till och från arbetet istället 
för bilen och därigenom minska sitt utsläpp av koldioxid. Projektet syftade även till 
att sprida en positiv bild av att åka kollektivt och cykla och därigenom påverka 
andra som inte aktivt deltog i projektet. Ytterligare ett syfte med projektet var att 
hämta in information för att kunna göra förbättringar för bussåkare och cyklister. 
Personer som normalt pendlar med bil till arbetet blev erbjudna att bli testresenär 
på buss eller cykel under ca 2 månader. Totalt deltog 80 personer i projektet som 
testresenär på cykel eller buss.  

Rapporten är upplagd enligt SUMO, System för utvärdering av mobilitetsprojekt, 
Vägverkets publikaton 2004:98 och har mål och måluppföljning på samtliga 
analysnivåer.  

5.2.3.2 Användning av effektsamband 
Uppföljning av minskade koldioxidutsläpp och minskade mil med bil har 
genomförts under projektperioden. Koldioxidutsläppen minskade med 7 ton och 
3 500 färre mil med bil kördes. En beräkning av systemeffekten har gjorts med 
hjälp av Trafikverkets schablonberäkningar för hur mycket koldioxid en vanebilist 
sparar per år beroende på om han eller hon ändrar sitt beteende och börjar cykla 
eller åka kollektivt istället. Beräkningen gav en systemeffekt på 26 ton minskat 
utsläpp av koldioxid per år. 

5.2.4 Sammanfattande slutsatser kring effektsamband och påverkansåtgärder 
Avsaknaden av vedertagna effektsamband för påverkansåtgärder avspeglar sig i 
de studerade typfallen. I projekten i Sundsvall och Kronoberg ligger istället fokus 
på att i efterhand följa upp resultat/måluppfyllelse/effekt av de genomförda 
åtgärderna. Detta utesluter dock inte att det kan ha skett diskussioner kring 
effekter vid valet av åtgärder. I Falu kommuns CERO-analys görs både 
beräkningar av effekterna på minskade koldioxidutsläpp samt kommunens 
kostnadsvinster för de föreslagna åtgärderna. I rapporten konstateras att 
tjänsteresor och arbetspendling med bil är de resor som genererar mest utsläpp 
av koldioxid och därför ligger fokus på att föreslå åtgärder som förändrar dessa 
resor.  

I projekt I stan utan min bil 2010 följer rapporten SUMOs upplägg och fokuserar 
uppföljningen på förändrat färdsätt, minskade mil i bil och reducering av 
koldioxidutsläpp. Just uppföljning av reducering av koldioxidutsläpp är huvudfokus 
i SUMO, med undantag för åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten. SUMO 
lanserades 2004 av Vägverket (nuvarande Trafikverket) i syfte att förbättra 
uppföljning och utvärdering av påverkansprojekt samt i förlängningen utveckla 
effektsamband. Hälsotramparprojektet i Kronoberg har ett bredare anslag där 
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fokus inte enbart ligger på uppföljning inom miljöområdet utan även omfattar 
hälsa och ekonomi. Den rapporten följer inte SUMOs upplägg. En slutsats av detta 
skulle kunna vara att SUMO är anpassat efter Trafikverkets behov av uppföljning, 
dvs koldioxid (Trafikverket har ett sektorsansvar för att minska 
koldioxidutsläppen). Medan en kommun oftast har bredare åtagande, som 
omfattar mål inom samtliga områden som berör hållbar utveckling d.v.s. miljö, 
folkhälsa och ekonomi.  

Noterbart är också att det i typfallen är både konsulter och kommuner som 
genomför beräkningar av effekter och gör uppföljning av resultat. Arbetet med 
påverkansåtgärder har traditionellt sett små resurser i jämförelse med exempelvis 
investeringsåtgärder, oavsett vilken organisation eller verksamhet som arbetar 
med åtgärderna. Detta innebär att det är mindre vanligt att använda sig av 
konsulthjälp vid ex. beräkningar och uppföljning. Det är därför viktigt att metoder 
och verktyg är anpassade till de som arbetar med påverkansåtgärder på 
exempelvis kommuner och regioner. 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen att det finns behov av effektsamband för 
påverkansåtgärder, inte enbart för koldioxid utan även inom ex. områdena hälsa 
och ekonomi. I avsaknaden av effektsamband görs i dagsläget beräkningar av ex 
minskade koldioxidutsläpp. Det finns behov av standardisering av metoder och 
värden för dessa beräkningar. Dessa bör anpassas till den målgrupp som ska 
använda dem. I fallet med CERO-analys ligger lika mycket tonvikt på effekterna 
på minskade koldioxidutsläpp som kostnadsbesparingar för organisationen. Det 
förefaller naturligt att även effekterna av kostnadsbesparingar finns med då det 
motiverar till genomförande av åtgärder och organisationens köp av tjänsten 
CERO-analys.  

Behovet av effektsamband för påverkansåtgärder kommer att bli än mer påtagligt 
och akut i samband med införandet av den nya planeringsprocessen för 
transportsystemet och genomförandet av s.k. åtgärdsvalsstudier. Användandet av 
fyrstegsprincipen kommer då att få ett större genomslag och i och med det även 
förslag på genomförande av åtgärder inom steg 1, där påverkansåtgärder ingår. 
Utvecklade effektsamband för påverkansåtgärder kommer att vara angeläget för 
att kunna föreslå och motivera val av åtgärder inom fyrstegsprincipens steg 1.  
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