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1 Inledning
I enlighet med regleringsbrevet för verksamhetsåret 2013 ska Trafikverket i en särskild rapport redovisa de
delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposterna ”övriga insatser för effektivisering
av transportsystemet” (Väghållning ap. 12 och Banhållning ap. 11).
Redovisningen ska omfatta åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § i förordning (2010:185) med instruktion
för Trafikverket. Dessa åtgärder innefattar att:





inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och
säkerhet inom Trafikverkets ansvarsområde,
genomföra djupstudier av vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit,
verka för kollektivtrafikens utveckling samt
samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen.

Rapporten ska, i enlighet med regleringsbrevets krav, innehålla en redovisning av uppmätta eller
uppskattade effekter som de genomförda åtgärderna har i förhållande till de transportpolitiska målen.
Trafikverket ska även redovisa en bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller
sig till dess kostnader. Av redovisningen ska också framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet
samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.
Den kategoriindelning som har valts i redovisningen tar sin utgångspunkt från verksamhetens inriktning och
möjligheterna att utifrån ekonomisystemet koppla ihop kostnader med verksamhet. Kategorierna är:







samhällsplanering,
samverkan för effektivare personresor,
samverkan för effektivare godstransporter,
samverkan inom trafiksäkerhet,
samverkan inom miljö och hälsa,
kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm.

Medel från anslagsposterna får även användas för:




forskning, utveckling och demonstration,
bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen
uppnås,
kostnader för Sveriges Järnvägsmuseum.

För en redovisning av resultat och kostnader för dessa verksamheter under 2013 hänvisas till Trafikverkets
årsredovisning.

1.1

Läsanvisning

Rapporten inleds med en övergripande beskrivning av inriktningen för den verksamhet som bedrivits inom
ramen för ”övriga insatser för effektiviseringar av transportsystemet” tillsammans med en sammanfattning
av resultat för verksamhetsåret 2013 (kap. 2)
Därefter följer en redovisning av inriktning och åtgärder inom respektive kategori (kap. 3-8).
Verksamhetens kostnader och bedömningar av dess nytta redovisas i ett eget avsnitt (kap. 9).
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Rapporten avslutas med en samlad redovisning i tabellform av åtgärder och bedömda eller beräknade
resultat och effekter. Redovisningen i denna del utgår från transportpolitikens mål. Resultatmatrisen
presenterar ett urval av de åtgärder som bedöms ha bidragit till respektive målområde och indikator. (kap.
10)
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2 Sammanfattning: verksamhetens inriktning och resultat 2013
2.1

Verksamhetens inriktning 2013

I rollen som infrastrukturförvaltare bidrar Trafikverket till såväl målet om ökad tillgänglighet som till
hänsynsmålen. Målen kan inte enbart nås genom förbättringar eller utbyggnader av infrastrukturen. Att
uppnå samhällets mål med infrastrukturåtgärder är i allmänhet mycket dyrt, och inte alltid det mest
effektiva. Att enbart bygga nytt kommer inte att vara ekonomiskt hållbart eller lösa våra behov och
kapacitetsproblem. Det finns dock potential att lösa delar av behoven genom samverkan mellan trafikslagen,
och det finns stora möjligheter att effektivisera i transportsystemet. Andra åtgärder – ofta sådana som andra
aktörer än Trafikverket förfogar över – är då också nödvändiga.
Samarbete med dem som har förutsättningarna att effektivt lösa problemen är därför relevant, efterfrågat
och motiverat. Genom den nya planeringsprocessen ges också utrymme för att identifiera kostnadseffektiva
lösningar som beaktar alla trafikslag och alla typer av åtgärder enligt fyrstegsprincipens samtliga steg.
Insatser i tidiga skeden av planeringsprocessen har i det sammanhanget identifierats som en mycket viktig
del av samverkan för att säkerställa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Fokus i Trafikverkets
verksamhet har därför inriktats mot en tydligare satsning på att delta i framför allt kommunernas arbete med
samhällsplaneringens tidiga skeden. Arbetet enligt denna inriktning har fortgått under 2013. För
Trafikverket innebär det att vi samverkar med kommuner och tillhandahåller kunskap om åtgärder i alla fyra
stegen enligt fyrstegsprincipen.
Den generella utvecklingen i såväl transportsektorn som i samhället i stort – med ökade inslag av
decentralisering, målstyrning, avreglering och utrymme för en mångfald aktörer – understryker behovet av
dialog, samtal i nätverk och samordning. God samhällsutveckling sker inte genom att aktörerna agerar var
och en för sig och oberoende av varandra – det sker genom ibland komplexa processer där samverkan är den
enda ”metod” som går att tillämpa. Genom dialog med omvärlden på lokal, regional, nationell och många fall
även internationell nivå involverar Trafikverket berörda aktörer i planeringens samtliga steg – och skapar
därmed största möjliga nytta för kunder och samhället i stort. Samverkan sker i syfte att utbyta och samla in
kunskap om behov bland användare eller intressenter, brister som behöver åtgärdas, eller för att tillsammans
med andra identifiera hur transportsystemet kan och bör utvecklas och hur Trafikverket och övriga aktörer
på bästa sätt kan bidra inom sina respektive ansvarsområden. Ett exempel på en sådan samverkansåtgärd är
det gemensamma arbetet för ökad punktlighet i järnvägstrafiken som Trafikverket tillsammans med övriga
berörda aktörer bedrivit under 2013.
En viktig del i verksamheten är att till riksdagen och regeringen ta fram faktaunderlag, utredningar kring
sakfrågor, strategier och förslag på styrmedel etcetera som kan främja genomförandet av transportpolitikens
mål. Kunskap om trafiksäkerhet, miljö och hälsa, tillgänglighet och användbarhet för olika kundgrupper, de
olika färdmedlens förutsättningar med mera är också nödvändig för Trafikverkets förmåga att bedriva en
effektiv planering, drift- och underhålls- och investeringsverksamhet. Arbete med att ta fram och utveckla
kunskap, metoder och modeller lägger också grunden för den samverkan som sker med andra aktörer. Inom
det arbetet som ger förutsättningar för att effektivisera och skapa säkra och miljömässigt hållbara
personresor och godstransporter har satsningarna under 2013 därför fortsatt inriktats på att utveckla
kunskap, modeller, expertstöd med mera till nytta för den egna verksamheten och för kommuner, regionala
kollektivtrafikmyndigheter, branschorganisationer med flera.
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De åtgärder som genomförts under året följer den inriktning för ”övriga insatser för effektivisering av
transportsystemet” som utvecklats under senare år. Verksamheten genomfördes tidigare med delvis annat
fokus och innehåll. Samtidigt som medverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden stärkts har insatser som
bygger på direkt stöd till enskilda aktörer avvecklats. I regeringsuppdrag om informationsinsatser och
kunskapshöjande åtgärder inom transportområdet (N2012/6320/TE) redovisar Trafikverket hur
inriktningen för verksamheten förändrats. I uppdraget redovisar Trafikverket också bedömningen att det
kommer att krävas ett visst utrymme för utvecklingsarbete för att klargöra hur Trafikverket ska arbeta för att
främja steg 1 och 2-åtgärder, och att det kommer att krävas utrymme för insatser för genomförandet av
åtgärder enligt steg 1 och 2 för att få genomslag för fyrstegsprincipen i praktiken.

2.2

Verksamhetens resultat i sammanfattning

Trafikverket bedömer att de åtgärder som finansieras med anslagsposterna ”övriga insatser för
effektivisering av transportsystemet” på ett effektivt sätt bidrar till transportpolitikens mål. Nyttan av de
åtgärder som genomförs bedöms överstiga dess kostnader.
De enskilda åtgärder som finansieras med dessa anslag – såväl kunskapsunderlag som samverkan med
aktörer – utgör i hög grad delar i det samlade långsiktiga arbetet med systemförändringar som genererar
måluppfyllelse. Verksamheten bidrar till samsyn och gemensam förståelse kring behov, prioriteringar och
fördelning av roller och ansvar. Åtgärderna ger förutsättningar för beslut om en effektiv verksamhet inom
respektive aktörs ansvarsområde, vilket sammantaget leder till en förbättrad användning av
transportsystemet. Det innebär också att ett enskilt års åtgärder och kostnader inte kan bedömas utifrån ett
enskilt års resultat, den samlade nyttan utgörs av de samlade effekter som åtgärderna genererar under en
längre tidsperiod.
Enskilda insatser ger i många fall förutsättningar för bidrag till flera av de transportpolitiska målen
samtidigt. Det gäller inte minst de förutsättningskapande dialoger med kommuner, regionala organ,
näringsliv med flera som sker i tidiga skeden.
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Eftersom åtgärderna inte sällan handlar om förändringar i hela transportsystemet kan verkningsgraden bli
hög när åtgärderna når sin fulla effekt. Åtgärder inom ramen för denna verksamhet genomförs även på
enskilda platser eller sträckor, ofta samordnat med och som komplement till om- eller nybyggnader i
transportsystemet. Åtgärderna kan därför ge synergier och bidrar till att upprätthålla eller förbättra
transportsystemets funktionalitet, såväl i form av bestående resultat, som under om- eller
nybyggnadsperioder.

Kategori
Samhällsplanering
Samverkan för effektiva personresor
Samverkan för effektiva godstransporter
Samverkan inom trafiksäkerhet
Samverkan inom miljö och hälsa
Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm
Totalt
Tabell 1. Kostnad per kategori 2013, mkr.

Kostnad
2013 mkr
58
20
8
11
10
62
169

Nedan redovisas exempel på leveranser under 2013:
-

Trafikverket har under året fortsatt utveckla arbetet med fokus på samhällsplaneringens tidiga skeden.
Inriktningen lägger grunden för verksamhet med hög utväxling i termer av bidrag till transportpolitikens
mål. De tidiga dialogerna bidrar till ett ökat gehör för trafikfrågor och leder i många fall till att
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kommuner anpassar sina översiktsplaner och detaljplaner samtidigt som Trafikverket får kunskap och
inspel som gör att vi kan anpassa våra åtgärder till behov och planer som kommuner, näringsliv och
andra aktörer har. Från de exempel på åtgärdsvalsstudier som slutförts under 2013 ser vi resultat i form
av åtgärdspaket med många steg 1- och 2- lösningar.
-

Det gemensamma systematiska arbetet för ökad punktlighet inom järnvägstrafiken har utvecklats under
året och en avsiktsförklaring undertecknats. Arbetet lägger en gemensam grund för målstyrning för
bättre punktlighet. Målsättningen är 95 % punktlighet på 5-minutersnivå 202o.

-

Som en del av arbetet med ökad andel kollektivtrafik har Trafikverket deltagit i Partnersamverkan för
fördubblad kollektivtrafik. Under året har arbetet inriktats mot bland annat kollektivtrafikens
infrastruktur. Samverkan ger ökad kunskap och samsyn kring roller, kundbehov och prioriteringar bland
ansvariga aktörer.

-

Samverkan med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har fortgått under 2013. Trafikverkets
regioner har medverkat i dialoger och samverkansaktiviteter för att ge råd och stöd i fråga om
utformning trafikförsörjningsprogram.

-

Trafikverket har deltagit i etableringen av forskningscentrum för en utvecklad kollektivtrafik, K2, som
startade sin verksamhet under 2013.

-

Samverkan för ökad och säker cykling sker i bland annat Nationella Cykelrådet. En vägledningen för
cykelplaner har tagits fram under året. Syftet är att den nationella, regionala och kommunala
planeringen av cykelfrågor ska bli mer enhetlig.

-

Trafikverket har under året drivit sekretariatet för inrättandet av Godskorridor 3, Stockholm–Palermo,
som syftar till högre framkomlighet för gränsöverskridande godstransporter på järnväg.

-

Samverkan med näringslivet har fortgått under året i bland annat Godstransportråden och
Näringslivsrådet. Dialogen lägger grunden för en effektivare planering.

-

Samverkansprojekt med fokus på tjänsteutveckling och tillgängliggörande av data om infrastruktur och
trafik har bedrivits under året, bland annat projektet Realtid i samverkan. Insatserna skapar
förutsättningar för andra aktörer att utveckla anpassade tjänster för bland annat trafikinformation.

-

Det gemensamma arbetet i gruppen för nationell samverkan, GNS-järnväg har etablerats och fördjupats.
Arbetet sker enligt mönster från trafiksäkerhetsarbetet för väg och fokuserar på målstyrning och
utpekade indikatorer.

-

Säker cykling har pekats ut som det viktigaste området för att nå målet om allvarligt skadade till 2020.
Under 2013 har en aktörsgemensam strategi för säkrare cykling tagits fram.

-

Trafikverket har under 2013 genomfört mätningar av motorcyklars hastighet. Syftet är att årligen
genomföra enklare mätningar så att utvecklingen ska kunna följas på samma sätt som för personbil.

-

Trafikverket har fortsatt medverkat i den europeiska organisationen Euro NCAP:s arbete.
Organisationen inriktar sig mot hur elektroniska stödsystem kan hjälpa föraren att undvika krockar och
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kommer 2014 att börja bedöma nödbromssystem. Trafikverkets engagemang har drivit på denna
utveckling.
-

Under året har ett samarbete med aktörer och intressenter kring säkerhet för trafik med fyrhjulingar
etablerats. Arbetet har resulterat i en gemensam strategi för ökad säkerhet i samband med färd på
fyrhjuling.

-

Inom Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) gör aktörerna åtaganden inom klimatområdet.
Resultat 2012 är en minskning med 286 000 ton CO2 (uppföljning sker med ett års förskjutning.)

-

Regelstyrning är ett viktigt verktyg för att förbättra luftkvaliteten och minska klimatpåverkan från
fordon. Trafikverket har samverkat med EU-kommissionen i syfte att ta fram metoder och regler för
fordonens miljöprestanda.

-

Trafikverket har under 2013 upprättat förslag till åtgärdsprogram för större vägar, järnvägar och
flygplatser enligt omgivningsbullerdirektivet.
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3 Samhällsplanering
3.1

Verksamhetens inriktning 2013

Trafikverket har intensifierat engagemanget i samhällsplaneringens tidiga skeden och medverkat till att de
statliga och kommunala planeringsprocesserna i den fysiska planeringen samordnas. Trafikverkets ambition
är att aktivt och konstruktivt delta i den tidiga dialogen och därmed skapa förutsättningar för att lösa
avgörande frågor inför det fortsatta planarbetet. Genom noggrant övervägda åtgärdsval ökar chansen att mer
kostnadseffektiva lösningar väljs och ett effektivare nyttjande av befintligt transportsystem kan uppnås.
(Verksamheten finansieras delvis även med annat anslag.)

3.2

Resultat/leveranser 2013

Samverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden
Arbetet i samhällsplaneringens tidiga skeden är en viktig del i Trafikverkets strävan att vara en aktiv
samhällsutvecklare. I de riktigt tidiga skedena finns en betydligt större möjlighet att hitta smarta och
effektiva trafikslagsövergripande lösningar utifrån fyrstegsprincipen, och vi har därför en aktiv dialog med
bland annat kommuner, regionala planupprättare och företrädare för näringslivet. Den tidiga dialogen och
ett systematiskt arbetssätt ger i många fall en bättre samsyn mellan aktörerna och en tydligare integrering
mellan trafik- och bebyggelseplaneringen. Exempel är dialoger kring stadsutvecklingsprojekt, attraktiv
kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, utformning och förbättrad funktion för resecentrum, hamnar,
terminaler och depåer, ofta i ett systemperspektiv. Vi för även en kontinuerlig dialog med aktörer kopplat till
gruvnäringen i Bergslagen och i norra Sverige där syftet är att hitta effektiva lösningar på behovet av
framtida transporter. Dialogerna är viktiga för att övriga aktörer ska känna delaktighet i Trafikverkets
planeringsprocess, och leder till ett ökat gehör för trafikfrågor och bättre förutsättningar för att brister och
behov prioriteras, planeras och genomförs transportslagsövergripande och utifrån ett fyrstegsperspektiv.
I många fall leder dialogerna till att kommuner anpassar sina översiktsplaner och detaljplaner. Ett exempel
som illustrerar hur medverkan i tidiga skeden kan påverka innehållet i den kommunala planeringen är
dialogen kring Vaxholms stads planering för en framtida utveckling av Rindö, som ska resultera i fler
bostäder. Planerna inkluderade inledningsvis nya vägdragningar och flytt av färjelägen. Som resultat av
dialogen och en gemensam förståelse för förutsättningarna för utvecklingen av den statliga infrastrukturen
fortskrider nu planarbetet istället med befintlig infrastruktur som utgångspunkt.
I samverkan påverkar vi inte bara andra aktörer. Vi får också kunskap och inspel som gör att vi kan anpassa
våra åtgärder till behov och planer som kommuner, näringsliv och andra aktörer har. I många fall kan vi
därtill med gemensamt arbete tillsammans utveckla bättre lösningar än var och en enskilt kan göra. Vi
tecknar breda överenskommelser med flertalet av de växande kommunerna i landet. Som exempel kan
nämnas Piteå, Luleå, Östersund, Gävle, Falun, Linköping, Uppsala och Växjö och flera kommuner är på gång.
Framtagandet av överenskommelserna är en viktig process som styr upp samverkansformerna mellan
Trafikverket och kommunerna samt bidrar till en balanserad diskussion med fyrstegsprincipen som
utgångspunkt. Inriktningen är att integrera trafik- och bebyggelseplanering, och omfattar – där det är
lämpligt – samtliga fyra trafikslag; väg, bana, sjö och luft. Överenskommelserna ska även bidra till en
gemensam bild över vilka nationella, regionala och lokala stråk i regionen som är viktigast för pendling och
näringslivstransporter.
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Vidare samarbetar och stödjer Trafikverket kommunernas arbete med framtagande av trafikstrategier.
Strategierna tas fram enligt metoder som utarbetats i projektet Trafik för en attraktiv stad (Trast), och är ett
verktyg för kommunerna att ta ett strategiskt helhetsgrepp över trafikfrågorna, även relaterat till
samhällsplaneringen i stort, exempelvis lokaliseringsfrågor. I exempelvis region Nord sker samarbetet inom
ramen för nätverket Trana (Trafikstrategier i norra Sverige). Samarbetena är en viktig del i fångandet av
brister och behov inom samtliga transportpolitiska mål och är därmed också en viktig källa till fortsatt
arbete, till exempel genomförande av åtgärdsvalsstudier.
Tillämpning och resultat av åtgärdsvalsstudier
Åtgärdsvalsstudier har etablerats som en metodik för planeringens tidigare skeden. Metoden är en
tillämpning av fyrstegsprincipen och innebär att aktörerna gemensamt tar ställning till de lämpligaste
åtgärderna för att lösa ett visst problem i transportsystemet. Under året har arbete med åtgärdsvalsstudier
bedrivits kring bland annat gods- och pendlingsstråk, stationsområden, godsterminaler, bostadsetableringar
och gruvverksamheter. Behoven och de åtgärder som förslås kan ha koppling till såväl tillgänglighetmålen
som målen för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. (Trafikverkets medverkan finansieras även med annat anslag.)
Från de exempel på åtgärdsvalsstudier som slutförts under 2013 ser vi resultat i form av åtgärdspaket med
många steg 1- och 2-åtgärder, i många fall som alternativ till dyrare om- eller nybyggnader. Bland steg 1- och
2-åtgärderna märks inte minst gång och cykellösningar, åtgärder för förbättrad kollektivtrafik och satsningar
på transportsnål samhällsplanering.
Ett exempel på en åtgärdsvalsstudie som har genomförts under 2013 rör framkomligheten i Kivik.
Simrishamns kommun har sedan 1960-talet drivit frågan om förbifart Kivik. Det tyngsta argumentet har
varit den begränsade framkomligheten genom orten sommartid, särskilt under marknadsdagarna.
Dåvarande Vägverket har genomfört vägutredningar och det har lagts reservat för ny sträckning.
Kommunen har under 2013 arbetat med en ny översiktsplan för hela Simrishamns kommun och har således
haft ett behov av ett långsiktigt ställningstagande för väg 9 genom Kivik. För att kunna ta ett större grepp om
utvecklingen i Kivik initierade Trafikverket en åtgärdsvalsstudie. Politiker och byalag var närvarande. Efter
att parterna nått en gemensam förståelse för problemen och enats om att de som trafikerar väg 9 sommartid
ser ett mervärde i, och kan förväntas fortsätta att köra igenom Kivik, så har arbetet inriktats mot att hitta
smartare trimningsåtgärder på befintlig väg. Åtgärdsvalsstudien har konkret lett till att förbifarten utgått
från den översiktsplan som nu tagits fram och är ute på samråd.
Åtgärdsval Kivik visar på att det är möjligt att med hjälp av ett systematiskt inkluderande arbetssätt och
gemensamt faktaunderlag nå samsyn kring problembild och realistiska lösningar.
Ett annat exempel är en åtgärdsvalsstudie kring framkomlighet i centrala Västerås. Syftet med studien var att
avgöra hur kapaciteten i vägsystemet och trafikplatserna längs sträckorna E18, väg 56 och väg 66 i Västerås
kan hantera dagens trafikmängd och den prognostiserade mängden 2026. Resultatet blev en gemensam
rekommendation att arbetet drivs vidare med åtgärder som rör gång, cykel, kollektivtrafik, transportsnål
samhällsplanering och trimningsåtgärder. Först på lång sikt, när åtgärderna enligt ovan är genomförda, kan
förbifartslösning för E18 och ny väg 56 bli aktuella att studera vidare.
Samverkan med andra myndigheter mm
Under året har samverkan skett med Boverket och SKL, bland annat i samband med planering av Den Goda
Staden-konferensen som genomförs i oktober. Då projektet Den Goda Staden avslutades 2010 beslutades att
under tre år genomföra årliga konferenser om stadsutveckling kopplat till trafikfrågor. Temat för årets
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konferens var Tillgång till Den Goda Staden och behandlade bland annat tillgång till planeringsprocessen,
utveckling av Umeå stad, samordning av planering enligt PBL med väg- och järnvägsplanering, de olika
aktörernas roll i staden samt en framåtspaning kring stads- och fordonsutveckling.
Dessutom samarbetar Boverket, Trafikverket med flera i arbetet med att miljömålet God bebyggd miljö.
Samarbetet ger en samsyn och samordning mellan myndigheterna gentemot kommunernas arbete med en
hållbar och transportsnål samhällsplanering.
Trafikverket medverkar i styrelsen för Svenska stadskärnor, som bland annat delar ut utmärkelsen Årets
stadskärna. Arbetet syftar till att förbättra centrumsamverkan.
Den attraktiva regionen
Under året har FoI-projektet Den Attraktiva Regionen startats. Projektet tar avstamp i Den Goda Staden och
syftar till att utveckla samspelet i planeringen av ett transportsystem som bidrar till regional utveckling,
miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Samspelet mellan rumslig utveckling, utformning och
transportplanering är ett huvudtema. Projektet fokuserar på frågor kring samverkan och processer för
effektiv planering i planprocessens olika steg, samt konkreta exempel där effektiva infrastrukturlösningar
kombineras med mål om regional utveckling i olika delar av landet. Projektet genomförs i samarbete mellan
Boverket, SKL, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket samt län/regionförbund.
Planhantering
Genom den formella planhanteringen bevakar Trafikverket att funktionaliteten för väg- och
järnvägsinfrastrukturen liksom andra anläggningar för kommunikation – såsom flygplatser, hamnar och
farleder – inte äventyras. Planhanteringen är dessutom ett verktyg för att bidra till en effektiv
samhällsplanering i linje med transportpolitikens mål.
Trafikverket svarar årligen på ett stort antal remisser. En effektivisering av planhanteringen har genomförts
under året i syfte att överföra resurser från det formella remissförfarandet till den samverkan som sker i
samhällsplaneringens tidiga skeden. En viktig effekt av att Trafikverket är med i de tidiga skedena i
samhällsplaneringen, till exempel vid framtagandet av en kommunal översiktsplan, är att planinnehållet blir
bättre än om vi endast får planen på remiss. Samtidigt som kvalitén blir bättre sker ett kunskapsutbyte om de
ofta komplexa sambanden i den kommunala och regionala planeringen.
Riksintressepreciseringar utgör ett viktigt underlag till den kommunala, fysiska planeringen. Kontinuerligt
håller vi även på att riksintresseprecisera hamnar och flygplatser. Under 2013 har vi bland andra arbetat med
Gävle och Uddevalla hamn samt Visby, Bromma, Kalmar och Umeå flygplatser.
Barn och ungas inflytande i samhällsplaneringen
I januari 2013 redovisades resultaten av ett regeringsuppdrag om Barn och ungas inflytande i
samhällsplaneringen, som Trafikverket genomfört i samarbete med Boverket och sex kommuner under 2010
till 2012. Projektet har bedrivit försöksverksamhet i kommunerna för att ta fram rutiner och arbetssätt som
ökar barns inflytande och delaktighet i samhällsplaneringen. Tillsammans med Folkhälsoinstitutet och SKL
har myndigheterna påbörjat en utveckling av erfarenheterna, så att de kommer till nytta för fler. Arbetet är i
sitt startskede och kommer att fortsätta under 2014. Utvecklingen kommer att ske i samarbete med berörda
kommuner för att det ska bli effektivt och ge önskade resultat.
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Samverkan kring stationssamhällenas utveckling
Stationssamhällenas framtida roll längs de utpekade stråken är en gemensam utmaning för många aktörer
och intressenter. Flera kommuner vill utveckla stationssamhällen, vilket innefattar önskemål om
konkurrenskraftig kollektivtrafik med täta och gena tåg- och bussförbindelser. Trafikverket deltar i flera
samverkansprojekt. Ett exempel är ”Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande” inom
Mistra Urban Futures. Projektet tar sin utgångspunkt i målbilden för Göteborgsregionen år 2020.
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4 Samverkan för effektivare personresor
4.1

Verksamhetens inriktning 2013

En väsentlig del av de lösningar som föreslås utifrån åtgärdsvalsstudier är åtgärder inom cykel- och
kollektivtrafikområdet. Verksamheten har därför fortsatt inriktats mot insatser för ökad och säker cykling
samt ökat resande och förbättrad kvalitet inom kollektivtrafiken. Andra insatser som präglat årets arbete för
effektivare personresor är samverkansarbete för ökad punktligheten i järnvägstrafiken.

4.2

Resultat/leveranser 2013

Dialogen med aktörer och intressenter om möjligheterna att skapa effektivare personresor har fortgått under
året. Samverkansarbetet sker huvudsakligen på nationell och regional nivå, men även internationellt inom
vissa områden, bland annat vad gäller användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Sammantaget
bedöms arbetet under 2013 ha bidragit till en ökad samsyn om förbättringsmöjligheter och prioriteringar.
Exempel på viktiga samarbeten och resultat redovisas nedan.
Samverkan för utvecklad kollektivtrafik mm
Trafikverket bedriver kontinuerlig samverkan med branschorganisationer med flera, för att genom
erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd bidra till de transportpolitiska målen.
Kollektivtrafikbranschens aktörer arbetar gemensamt i partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik.
Trafikverket medverkar tillsammans med Bussbranschens riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna,
Svenska taxiförbundet, Svensk kollektivtrafik, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Jernhusen. De
projekt Trafikverket deltar i är inriktade mot frågor som är kopplade till vårt uppdrag inom
trafikslagsövergripande planering av transportsystemet samt uppdraget att verka för kollektivtrafikens
utveckling. Under året har Trafikverket tillsammans med SKL arrangerat en workshop om kollektivtrafikens
infrastruktur. Resultatet av workshopen tas om hand i två olika deluppdrag. Det ena handlar om att
sammanställa och kommunicera goda exempel på trafikförsörjningsprogram (SKL ansvariga). Det andra
handlar om att identifiera behov av utvecklingsaktiveter vad gäller infrastrukturfrågor för kollektivtrafiken
(initialt är Trafikverket ansvariga). Trafikverket bidrar även med stöd till den avtalskommitté som bildats
inom partnersamverkan.
Trafikverkets nationella persontransportråd är ett forum för dialog med samverkanspartners och kunder för
att diskutera gemensamma frågor och tillståndet i transportsystemet med fokus på personresor med
kollektivtrafik, samhällsbetalda resor, gång, cykel och bil. Forumet ger också stöd och inspel kring aktuella
frågor, exempelvis kring Trafikverkets kort- och långsiktiga planering av verksamheten. Under 2013 har
Trafikverket bland annat informerat och fört dialog om frågor med koppling till den pågående
åtgärdsplaneringen.
Det har framförts önskemål från aktörer om att även bilda motsvarande råd på regional nivå och i flera
regioner förbereds eller har sådana råd etablerats. Ett exempel är det regionala persontransportråd som
under 2013 startades av Trafikverket region väst tillsammans med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
i Halland, Värmland och Västra Götaland. Medverkande i rådet är också Bussbranschens Riksförbund,
Taxiförbundet, Hallandstrafiken, Karlstad Buss, Värmlandtrafiken, Västtrafik och Branschföreningen
Tågoperatörerna. Rådet är bland annat tänkt att fungera som en regional part till Partnersamverkan och
Trafikverkets nationella persontransportråd.
Samarbeten med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har fortgått under 2013. Trafikverkets regioner
har medverkat i dialoger och samverkansaktiviteter för att ge råd och stöd när de regionala
trafikförsörjningsprogrammen utarbetas eller revideras. Genom dialogerna kan Trafikverket ge

Sida 16 av 54

kunskapsstöd till myndigheterna, exempelvis kring tillämpningen av fyrstegsprincipen. Samverkan med
kollektivtrafikmyndigheterna ger också förutsättningar för att bevaka kopplingen till Trafikverkets planering,
bland annat vad gäller kapacitetsfrågor och möjligheter till utbyggnader. Under året har metodutveckling
rörande samverkan kring trafikförsörjningsprogrammen bedrivits.
Trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen och SKL har även löpande samverkan kring kollektivtrafik,
vilket ger förutsättningar för att gemensamt identifiera behov och problem. Under året har bland annat
frågor kopplade till kollektivtrafiklagstiftningen diskuterats, däribland trafikförsörjningsprogrammen.
I början av 2013 startade det nationella forskningscentrumet K2 (Kunskap och kompetens för attraktiv
kollektivtrafik). Verksamheten syftar till att förbättra förutsättningarna för en utvecklad kollektivtrafik.
Konceptet bygger på att branschen tillsammans med företrädare för samhället involveras i processen, vilket
förväntas leda till forskningsresultat som snabbare och lättare ska kunna få praktiskt genomslag.
Trafikverket har deltagit i arbetet med att etablera verksamheten, som till en tredjedel kommer att
finansieras av Trafikverket, Vinnova och Formas, till en tredjedel av Västra Götalandsregionen, Stockholms
läns landsting och Region Skåne och till en tredjedel av Lunds Universitet, Malmö Högskola och Statens vägoch transportforskningsinstitut (VTI).
Samverkan för ökad punktlighet i järnvägstrafiken
Punktlighet är en avgörande faktor för järnvägssystemets leveransförmåga och konkurrenskraft, och således
avgörande för både personresornas och godstransporternas effektivitet. Trafikverket har därför initierat ett
långsiktigt samarbete med Branschföreningen Tågoperatörerna, Föreningen Svenska Järnvägsentreprenörer,
Swedtrain, Svensk kollektivtrafik och Jernhusen för att genom systematiskt arbete förbättra punktligheten
inom järnvägstrafiken.
I en avsiktsförklaring som undertecknades under året förbinder sig aktörerna att inom ramen för sina
respektive verksamhetsområden genomföra åtgärder utifrån analysresultat och beslut. Ansatsen är hämtad
från det arbetssätt som med framgång tillämpats inom trafiksäkerhetsområdet. En gemensam målsättning är
att till 2020 gå från dagens nivå, där 90 procent av tågen kommer fram i tid mätt på 5-minutersnivå, till att
95 procent av tågen kommer fram i tid. Årligen ska en resultatrapport tas fram och en resultatkonferens
genomföras. Parterna har bildat en gemensam analysgrupp som följer utvecklingen och identifierar effektiva
åtgärder. Den första resultatkonferensen hölls i augusti 2013 och samlade ett 80-tal företrädare för
järnvägsbranschen. Trafikverket har åtagit sig att initialt svara för ledning och administration av arbetet.
Samverkan för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning
Det nationella Rådet för tillgänglighet och användbarhet för funktionshinderfrågor (RTAF) är ett rådgivande
organ och ett forum för informationsutbyte och samråd i strategiskt viktiga frågor som rör
funktionshindrades tillgänglighet. Rådet ska stimulera till ett målmedvetet arbete inom de deltagande
organisationerna. I rådet ingår representanter från Trafikverket, funktionshindersrörelsen och övriga
berörda inom transportsektorn. Frågor som rådet diskuterat under året är bland annat åtgärdsplaneringen
och användbarhetsperspektivet, funktionshinderspolitikens genomförande, plattformsliftar, ledsagning inom
kollektivtrafiken, ansvar och roller inom funktionshinderområdet med mera.
På regional nivå finns fem RTAF. Råden bemannas utifrån regionala förutsättningar med representanter från
Trafikverket, funktionshindersrörelsen och oftast även den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Frågor som
diskuterats är bland annat kollektivtrafikprogrammen ur ett användbarhetsperspektiv, planeringsprocessen
och utformning och driftsfrågor på stationer, hållplatser, rastplatser och GC-vägar med mera.
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Trafikverket har under året samarbetat med bland annat Transportstyrelsen och Sjöfartsverket kring
regeringsuppdraget för genomförande av funktionshinderpolitiken och de tre delmål som myndigheterna har
tillsammans.
Delmål 1 innebär att bytespunkterna inom det nationellt prioriterade nätet av kollektivtrafik i ökad
omfattning ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning. Inventeringar av hållplatser på det
prioriterade nätet har genomförts under 2013.
Delmål 2 gäller samverkansarbetet med berörda aktörer inom transportsektorn. Arbetet under 2013 har
fokuserat på att utveckla former för samverkansarbetet enligt den modell som tillämpas inom
trafiksäkerhetsområdet. Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Sveriges kommuner och landsting deltar.
Delmål 3 handlar om att upplevelsen av att kunna använda transportsystemet bland personer med
funktionsnedsättning. 2013 genomförde Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen i samarbete med
Trafikanalys en trafikslagsövergripande mätning av kollektivtrafikens utveckling för personer med
funktionsnedsättning. Mätningen sker enligt en modell för kontinuerlig uppföljning som inkluderar nio
grupper av funktionsnedsättningar.
Trafikverket har tagit fram e-utbildningen Transportsystem för alla, som ger information om
förutsättningarna i trafiken för personer med funktionsnedsättning och om innebörden av ett tillgängligt och
användbart transportsystem. Utbildningen genomförs av Trafikverkets personal, men är också tillgänglig för
alla via Trafikverkets hemsida.
Samverkan för effektiva och attraktiva bytespunkter
Järnvägsstationer, bussterminaler och hållplatser är resenärernas ingång till transportsystemet och navet för
deras resor. Här möts också ett flertal aktörer med olika roller och ansvar för bytespunkternas funktion och
miljö. För att utveckla välfungerande, effektiva och attraktiva bytespunkterna är därför en nära samverkan
mellan olika aktörer av största vikt. Trafikverket bedriver samverkansarbete med kommuner,
länstrafikbolag, Jernhusen med flera, såväl vid arbete med styrande och vägledande dokument som
vidgenomförande av objekt. Vid förändringar och åtgärder i bytespunkter sker alltid ett samarbete med
berörda kommuner och kollektivtrafikbolag. Under året har bland annat samarbete skett med Jernhusen för
att förbättra den fasta skyltningen på stationer.
I Malmö har Trafikverket tillsammans med Malmö Stad etablerat ett samverkansforum för frågor som rör
utvecklingen av Malmö C och dess funktioner. I gruppen ska man kunna informera, samordna, identifiera
och initiera frågor, och ta upp pågående och kommande planfrågor som berör stationen. I samverkan deltar
även Jernhusen, den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Skåne och Skånetrafiken.
Samverkan för förbättrad trafikinformation
Trafikverket strävar efter att underlätta tillgången till våra datakällor. Bland annat har Trafikverket
tillsammans med Stockholm stad och andra aktörer medverkat i arbetet med att öppna upp datakällor som
kan användas för anpassade tjänster, som exempelvis trafikinformationstjänster. Ett arbete har också startat
för att tillgängliggöra den information som vi är ansvarig för på stationer, speciellt den informationen som
kan underlätta för resenärer med särskilda behov.
Trafikverket deltar också i projektet Realtid i samverkan, som leds av X2 AB och Samtrafiken. Projektet
syftar till att ta fram en grund för nationell realtidshantering för kollektivtrafik. Ambitionen är att
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åstadkomma realtidsinformation om kollektivtrafik utifrån den enskilde resenärens unika behov för varje
resa, oavsett hur många trafikslag och aktörer som är inblandade.
Trafikverket deltar även i internationella initiativ för att utveckla harmoniserade europeiska
trafikinformationstjänster. Inom organisationen TISA (Travel Information services association) har
Trafikverket bland annat deltagit i framtagandet av ”position paper” och standarder för TTI (Traffic and
Travel Information).
Samverkan för ökad och säker cykling
Trafikverkets arbete bedrivs utifrån den till regeringen redovisade strategin och den handlingsplan för en
ökad säker cykling som utarbetades 2012. Handlingsplanen är också utgångspunkten för den samverkan som
sker kring cykelfrågor på nationell nivå. Denna samverkan genomförs främst genom Nationella Cykelrådet.
Frågor som behandlats i rådet under 2013 är bland annat modeller för samhällsekonomiska beräkningar av
cykelåtgärder, samt mål och indikatorer för ökad och säker cykling.
I mars arrangerade Trafikverket en cykelkonferens tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och
Örebro kommun. Konferensen är en mötesplats för alla som arbetar med cykelfrågor på nationell, regional
och kommunal nivå. Vid konferensen presenterades bland annat arbete med snabbcykelstråk, regionala
cykelplaner med mera.
Även regionalt anordnas mötesplatser för samverkan kring cykelfrågor. Trafikverket, Västra
Götalandsregionen med flera genomförde under året ett cykelseminarium där bland annat förutsättningarna
för att skapa ett sammanhängande regionalt cykelvägnät diskuterades.
Samverkan har under året initierats med Vinnova, Boverket och Energimyndigheten i syfte att utforma en
gemensam långsiktig forskningsinriktning kring cykling. Samverkansformer som involverar forskare,
myndigheter, näringsliv med flera kan ge förutsättningar för gemensamma prioriteringar och samordning.
En gemensam samarbetsplattform bedöms också vara ett bra sätt att knyta till sig kommunerna som i regel
är de främsta problemägarna när det gäller cykeltrafikfrågor. Under året genomförde Trafikverket även två
forskningsseminiarier om gång- och cykel.
Samverkan kring turistresor
Besöksnäringen har en stor betydelse för Sveriges välstånd och Sveriges attraktionskraft. Branschens
ambition är att fördubbla svensk besöksnäring, vilket ställer krav på anpassning och utveckling av
transportsystemet. Trafikverket har under året medverkat i ett regeringsuppdrag som leds av Tillväxtverket
och Visit Sweden med syfte att skapa långsiktigt hållbara och strategiska turistdestinationer. På regional nivå
förs löpande dialog med turistnäringen, kommuner och regionala organ med fokus på regional
destinationsutveckling, resor och varutransporter för att besöksnäringens behov ska kunna integreras i
planeringens tidiga skeden.
Samverkan om barn och trafik
Trafikverket samverkar med Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Rikspolisstyrelsen och
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande kring frågor som rör barn och trafik. Det utbyte av
information som sker genom grupperingen är ett stöd till skolans arbete med det ämnesövergripande
kunskapsområdet trafik.
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Mobility management i byggskede mm
Mobility management handlar om att påverka efterfrågan på transporter och att utnyttja befintlig
infrastruktur på ett effektivt sätt. Målet är att minska trängsel, ensamåkande i bil och negativa miljöeffekter
samt att öka möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt. Åtgärderna kan bidra till större nytta av om- eller
nybyggnader i infrastrukturen, och lindra de störningar som uppstår då större infrastrukturprojekt
genomförs. I trafikintensiva miljöer är mobility management en viktig förutsättning för effektiva resor och
transporter så väl i ett långsiktigt perspektiv som i ett mer kortsiktigt under byggskeden. Genom att arbeta
med mobility management ökar antalet hållbara resor och risken för störningar i trafiken minskar. Sådana
åtgärder bidrar därmed till effektivare personresor, men är inte uteslutande kopplad till detta område.
Trafikverket har genom Västsvenska paketet ingått avtal kring genomförande och medfinansiering av
transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige. Inom ramen för paketet genomförs
omfattande satsningar på steg 1 och 2åtgärder genom tidigare etablerade och effektiva mobility
managementmetoder. Ett behov har funnits att utöka det geografiska området för mobility
managementåtgärderna och under året har Trafikverket tillsammans med övriga parter medfinansierat
insatser i Göteborgs kranskommuner.
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5 Samverkan för effektivare godstransporter
5.1

Verksamhetens inriktning 2013

Samverkansarbetet har under 2013 fortsatt inriktats på effektiviteten i godstransportsystemet, såväl
beträffande infrastrukturen som inom och mellan trafikslagen. Insatser som bedrivits i samverkan har syftat
till att öka godstransporternas miljö- och kostnadseffektivitet samt säkerställa infrastrukturens förmåga att
svara upp mot näringslivets behov av effektiva transportupplägg och välfungerande intermodala noder och
stråk. Samverkansarbetet sker såväl på nationell som regional nivå, men har även påtagliga internationellt
inslag inom vissa områden, bland annat vad gäller gränsöverskridande godstransporter. Sammantaget
bedöms arbetet under 2013 ha bidragit till samsyn om förbättringsmöjligheter och prioriteringar.

5.2

Resultat/leveranser 2013

Sammantaget bedöms arbetet under 2013 ha bidragit till samsyn om förbättringsmöjligheter och
prioriteringar. Arbetet har resulterat i ny kunskap som spridits men även att åtgärdsbehov identifierats och
kanaliserats till rätt problemägare. Exempel på viktiga samarbeten och resultat redovisas nedan.
Samverkan med näringslivet i regionala godstransportråd
Godstransportråden arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan trafikslagen och fungerar som en
länk i samarbetet mellan näringsliv, branschorganisationer och myndigheter. Under 2013 var sex regionala
godstransportråd verksamma i landet; Skåne och Blekinge, Småland, Östra Mellansverige, Norrbotten och
Västerbotten, Mittsverige och Östergötland. Råden drivs gemensamt av de samarbetande parterna.
Godstransportråden arbetar med att stärka och utveckla dialogen mellan näringslivet och myndigheter bland
annat genom att




sprida information och kunskap om den goda transporten till exempel genom att arrangera
workshops och seminarier,
vara dialogpartner med Trafikverket för påverkan i tidiga skeden,
stimulera näringslivet till ett ökat medvetande kring sina transporter utifrån miljö- och
kostnadseffektiva lösningar.

Under året har bland annat frågor med koppling till åtgärdsplaneringen behandlats på de regionala
godstransportråden.

Samarrangemang för godstransportörer och godstransportköpare
Godsetdagen arrangeras tillsammans med Transportgruppen, Branschföreningen Tågoperatörerna och
Sveriges Åkeriföretag, och samlar godstransportörer, godstransportköpare och övriga aktörer för information
och debatt om aktuella frågor inom transportbranschen. Årets Godsetdag fokuserade på frågor kring
framtiden för gods- och kombitransporter.
I samband med Godsetdagen 2013 delades utmärkelsen Årets Lyft i Sverige för 2012 ut. De nominerade utses
av de regionala godstransportråden och utmärkelsen syftar till att synliggöra och sprida kunskap om
intelligenta och hållbara transportlösningar. (Årets Lyft 2012 gick till Arlanda Flygbränslehantering för sin
satsning att flytta flygbränsletransporterna från lastbil till järnväg.)
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Samverkan med branschorganisationer och medlemsorganisationer
Genom erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd bedrivs en kontinuerlig samverkan inom olika områden mellan
Trafikverket, branschorganisationer och medlemsorganisationer för att bidra till de transportpolitiska
målen. Exempel på detta är att Trafikverket som sammankallande upprätthållit dialogen med
branschorganisationerna i Näringslivsrådet under 2013. Trafikverket har informerat om aktuella frågor inom
transportsektorn med koppling till järnvägens kapacitet samt åtgärdsplaneringen. Även frågor kring
forskningsområden samt specifika områden inom godsstrategin har diskuterats.
Trafikverket är även medlem i vissa internationella sammanslutningar och organisationer, vilket till viss del
finansieras inom ramen för anslaget för ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”. Den
samverkan som sker syftar bland annat till att utveckla gemensamma ståndpunkter inom Europa, till stöd för
inte minst för effektiva godstransporter. Däribland kan nämnas EIM, som samlar ett flertal av de europeiska
järnvägsinfrastrukturhållarna. I sammanhanget kan även nämnas Trafikverkets deltagande i samarbetet
inom RNE, Rail Net Europe. Organisationen syftar till att åstadkomma goda förutsättningar för den
gränsöverskridande trafiken på järnväg.

Inrättande av Godskorridor 3, Stockholm – Palermo
För att åstadkomma bättre framkomlighet för godstrafik på järnväg har EU genom förordningen (EU) nr
913/2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik beslutat att det ska inrättas ett
antal internationella godskorridorer på järnväg. Syftet med godskorridorerna är att underlätta rörlighet för
varor genom Europa och stärka näringslivets konkurrenskraft. Syftet är att förbättra effektiviteten i
godstrafiken på järnväg i förhållande till andra transportsätt. Under året har bland annat en
transportmarknadsstudie påbörjats.
En av godskorridorerna ska inrättas mellan Stockholm och Palermo och berör därför Sverige. Trafikverket
deltar och har etablerat ett sekretariat för att hålla ihop arbetet. Godskorridorerna kommer att tillhandahålla
särskilt reserverade tåglägen, gemensam kontaktpunkt för information och ansökningar om tåglägen,
gemensamma prioriteringsregler och punktlighetsmål med kontinuerlig uppföljning. Varje godskorridor tar
också fram en gemensam implementeringsplan där bland annat investeringsplan ingår. Senast november
2015 ska godskorridor 3 vara klar för trafik.

Samverkan för förbättrad citylogistik
Trafikverket deltar i ”Nationell satsning citylogistik” som tidigare låg under Logistikforum. Trafikverket
representeras av sina regioner Syd, Väst och Stockholm. Övriga medverkande är städerna Malmö, Göteborg
och Stockholm samt SKL, Transportgruppen och Svensk Handel. Gruppen arbetar med och följer lokala och
verksamhetsnära aktiviteter samt nationella förslag. Det finns tre huvudområden som bas – regelverk, teknik
och affärsmodeller. Det är viktigt för Trafikverket att bevaka utvecklingen inom citylogistikområdet då
flödena ofta påverkar statens infrastruktur när godset ska passera in och ut ur städerna.
Trafikverket har under året deltagit i Forum för transportinnovations färdplansarbete med citylogistik.
Trafikverket deltar även i Urban forum samt i ett antal projekt såsom Sendsmart och SATSA, samt i bland
annat Malmö Stads godsnätverk, som hanterar citylogistik.
Frågor kring citylogistik hanteras även i Storstadsforum, där Trafikverket medverkar. Storstadsforum är ett
samarbete mellan Sveriges växande storstadsområden i syfte att gemensamt introducera innovativa
lösningar för hållbar samhällsutveckling med fokus på intelligenta transportsystem och tjänster.
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Järnvägens sidosystem – Nationellt depåråd
Såväl Trafikverket som branschen har sett behov av samordning och dialog kring förutsättningar och
spelregler rörande järnvägstrafikens depåer, varför Trafikverket bildat Nationellt depåråd. I rådet ingår
depåsektorns aktörer; järnvägsföretag, trafikorganisatörer, fastighetsbolag och tjänstetillhandahållare. En
strukturerad samverkan har med detta initiativ formerats, där Trafikverket är sammankallande. Inom ramen
för detta samverkansforum har en oberoende aktörskartläggning initierats med syftet att synliggöra nuläget
och den samlade problembild som olika aktörer och intressenter inom depåområdet ser idag. Ett program för
omloppsnära tjänster har startats och kommer ta hand om en del av aktörskartläggningens frågor.

Tidningen Godset
Godset är Trafikverkets tidning om gods och affärer, som riktar sig bland annat till godstransportköpare,
kommuner och beslutsfattare. I tidningen presenteras bland annat nya intermodala transportlösningar och
goda exempel inom godstransportområdet. Publikationen kan ses som produktion av kunskapsunderlag,
men också ett led i samverkan med samarbetspartners och andra intressenter. Godset kom under 2013 ut
med sex nummer.

Samverkan med Trafikverkets avtalskunder på järnväg
Trafikverket arrangerar årligen en kunddag för avtalskunderna på järnväg, vilken således har bäring på såväl
personresor som godstransporter. Sammankomsterna syftar till att informera och inhämta synpunkter från
kunderna. Bland de teman som diskuteras kan nämnas villkor för de tjänster Trafikverket tillhandahåller,
utvecklingen av Trafikverkets avgiftssystem med mera.

Q3 Forum för hållbara transporter
Q3 Forum för hållbara transporter är en medlemsorganisation för transportköpare och transportutförare
med cirka 90 medlemmar med. Q3 har sedan 2004 utvecklat upphandlingsverktyg för att ställa krav på
arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö i transporterna. Organisationen har under 2012/2013 utvecklat och
lanserat ett uppdaterat upphandlingsverktyg baserat påfunktionskrav. Verktyget utgår från en
systembeskrivning och till sin hjälp har man en metodhandledning och frågeformulär. Systemet innehåller
även krav på den som köper transporter. Trafikverket har bidragit med kompetensstöd.
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6 Samverkan inom trafiksäkerhet
6.1

Verksamhetens inriktning 2013

Grunden för samarbetet för ökad trafiksäkerhet är främst arbetet med målstyrning inriktat på 2020. Inom
målstyrningsarbetet för trafiksäkerhet på väg har aktörer inom sektorn gemensamt pekat ut de
åtgärdsområden som anses ha störst inverkan på målnivåerna. I överenskommelsen för verksamhetsåret
2013 pekas ökad hastighetsefterlevnad ut som den enskilt viktigaste faktorn för att nå målen om dödade och
allvarligt skadade i vägtrafiken, samt ökat fokus på oskyddade trafikanter som centralt för att nå målet om
färre allvarligt skadade. Arbetet med att etablera motsvarande arbetssätt inom järnväg har fortgått under
året.

6.2

Resultat/leveranser 2013

GNS-väg är ramverket för allt säkerhetsarbete på väg som koordineras av Trafikverket. Under året har
motsvarande arbete för målstyrning inom järnvägsområdet utvecklats, och samarbetet i GNS-järnväg
fördjupats. Inom dessa grupperingar sker samverkan kring olika problemområden, spridning av kunskap och
framtagande av åtgärdsinriktningar. Varje aktör ansvarar för att bidra till arbetet inom sina respektive
verksamhetsområden. Samverkansprojekt och gemensamma arbeten bedrivs inom de områden som
prioriterats.
Ett urval av åtgärder inom olika områden redovisas nedan.
Samverkan för ökad säkerhet på järnväg etablerad
Trafikverket beslutade under 2012 att antalet omkomna i järnvägssystemet, i likhet med väg, ska halveras till
år 2020 jämfört med år 2010. Ett arbete med fokus på målstyrning och utpekade indikatorer har därför
startat. Som ett led i detta har en grupp för nationell samverkan, GNS-järnväg, bildats, där bland annat
järnvägsföretag och entreprenörer ingår. Samverkansarbetet inom denna gruppering har fördjupats under
2013, vilket utgör ett viktigt steg i arbetet med förbättrad trafiksäkerhet inom järnväg.
Det trafiksäkerhetsarbete som rör järnväg har tidigare finansierats med annan anslagspost. Från och med
2013 finansieras samverkansarbetet med anslag för ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”.
Samverkan för minskat antal personpåkörningar på järnväg
En genomgång av olyckor de senaste åren visar att en stor del av personpåkörningarna sker på en relativt
begränsad del av anläggningen och här utgör självmorden ett stort problem.
Arbete som syftar till att finna effektiva metoder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och självmord på
järnväg bedrivs bland annat i det europeiska projektet Reduction of suicides and trespasses on railway
property (RESTRAIL), i vilket Trafikverket medverkar. Under året har projektet tagit fram förslag till ett
antal sådana åtgärder. Avsikten är att i ett eller flera länder implementera vissa av förslagen för vidare
ställningstagande och utvärdering. Projektet avslutas under 2014 då färdiga förslag ska presenteras.
Gemensamma strategi för ökad säkerhet vid färd på fyrhjuling
Sedan 2010 har Trafikverket bedrivit samverkan för att öka säkerheten för motorcykel- och moped. Bland
annat har en gemensam strategi tagits fram utifrån vilken aktörerna genomför åtgärder.
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Trafikverket har under året etablerat ett motsvarande samarbete med aktörer och intressenter kring
fyrhjulingar resulterat i en gemensam strategi för ökad säkerhet i samband med färd på fyrhjuling. Strategin
utgör ett viktigt verktyg för att inkludera säkerheten för den som åker fyrhjuling i arbetet mot de
övergripande trafiksäkerhetsmålen. Målet är att visa hur antalet omkomna på fyrhjulingar kan halveras och
hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska till 2020.
Samverkan för säker infrastruktur
Samverkansprojekt äger rum tillsammans med fordonsindustrin för att skapa vägar som bilarnas nya
säkerhetsteknik kan läsa av. Detta är en förutsättning för att de säkerhetssystem som kommer att få allt
större genomslag i fordonsflottan framöver kan bli effektiva och utvecklas vidare. Det kan bland annat
handla om hur skyltar och vägmarkeringar ska utformas för att kunna tolkas av teknik i fordonen.
Samverkan för säkra fordon
Trafikverket samverkar med andra aktörer för att påskynda utvecklingen av ökad fordonssäkerhet. Detta
arbete kan beskrivas som en process från forskning till implementering. Utöver förbättringar av statligt
vägnät bedöms en stor del av de trafiksäkerhetsvinster som gjorts hittills bero på förbättringar av bilarnas
krocksäkerhet samt att mycket bilburen stödjande säkerhetsteknik introducerats och haft effekt.
Trafikverket medverkar i den europeiska organisationen Euro NCAP, som under senare år utökat sitt
program för att bedöma bilars säkerhet. Organisationen, som initialt fokuserade på bilars skyddsförmåga i
krockar, har tagit steg mot att titta på hur elektroniska stödsystem kan hjälpa föraren att undvika krockar.
Under 2014 kommer Euro NCAP börja bedöma nödbromssystem. Trafikverkets engagemang har drivit på
denna utveckling. Världens biltillverkare har sporrade av Euro NCAP:s nya testkrav dramatiskt ökat
säkerheten i nya bilar.
Samverkan mot alkohol i trafiken
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram rekommendationer för framtida utformning av
SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), och dess uppföljning och utvärdering, samt förslag
till hur samordningen kan ske efter 2014. Uppdraget genomförs i samverkan med bland annat Polisen,
Tullverket, Kustbevakningen och Socialstyrelsen.
Samverkan för säkrare cykling.
Cyklister är den trafikantgrupp som står för flest allvarligt skadade, nästan 2 000 av totalt cirka 4 500.
Trafikverkets arbete för ökad och säker cykling utgår från den gemensamma handlingsplan som utarbetades
under 2012. En aktivitet i handlingsplanen är att ta fram en gemensam åtgärdsstrategi för säkrare cykling.
Målet med arbetet är att nå de nationella trafiksäkerhetsmålen om halvering av antalet omkomna och
minskning av antalet allvarligt skadade med 25 procent, från 2007 till 2020.
Under 2013 har Trafikverket samordnat en rad aktörer med syfte att ta fram en strategi för säkrare cykling.
Aktörerna som står bakom arbetet är förutom Trafikverket; Transportstyrelsen, fem kommuner,
cykelorganisationer, NTF, Cycleurope, Folksam och VTI. Analyser visar att cykelolyckor orsakas av en lång
rad faktorer. Uppemot 80 procent av allvarliga skador sker i singelolyckor där främst halkbekämpning och
vägutformning är av stor betydelse. Trafikverket har under 2013 påbörjat ett arbete med att stötta
kommuner med inventering och kartläggning av säkra gång- och cykelpassager, samt utvecklat mätmetoder
för underhåll av gång- och cykelvägar.
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Trafiksäkerhet på export
I samarbete med Business Sweden (f.d. Exportrådet) har Trafikverket har under några år gett stöd i arbetet
för att förbättra trafiksäkerheten i andra länder. Projektet avslutades under året enligt plan med en
delegation till Brasilien, där möjligheter för att dela med sig av Sveriges erfarenheter diskuterades.
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7 Samverkan inom miljö och hälsa
7.1

Verksamhetens inriktning 2013

Trafikverkets samverkan inom miljö och hälsa syftar till att bidra till de transport- och miljöpolitiska målen.
Här redovisas de delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposterna ”övriga insatser för
effektivisering av transportsystemet”, luftkvalitet, klimat, fordonsfrågor och sparsam körning samt
omgivningsbullerdirektivet. För övriga delar av Trafikverkets verksamhet hänvisas till Trafikverkets
miljörapport (senast framtagen 2012) samt till Trafikverkets årsredovisning 2013.

7.2

Resultat/leveranser 2013

7.2.1.1

Klimat och energi

Transportsektorn har stor påverkan på klimatet. I Sverige utgör transporter (inklusive utrikes bunkring till
luft- och sjöfart) drygt 33 procent av utsläppen av växthusgaser. Trafikverket har möjligheter att bidra till
miljömålet Begränsad klimatpåverkan och tvågradersmålet genom att samverka med de aktörer som nyttjar
infrastrukturen. Parallellt med detta samverkar Trafikverket också med de aktörer och entreprenörer som
bygger och underhåller infrastrukturen. När det gäller samverkan med de som nyttjar infrastrukturen har
Trafikverket under 2013 deltagit i olika EU-sammanhang för att tillsammans med andra europeiska länder
bidra till en minskad klimatpåverkan. Detta sker bland annat genom erfarenhetsutbyte om klimatfrågor med
andra europeiska vägmyndigheter, deltagande i EU-möten angående koldioxid- och avgaskrav för lätta och
tunga fordon och arbetsmaskiner, med mera.
Trafikverket samverkar även inom World Road Association (PIARC), vilket ger erfarenheter från ett stort
antal länder, både vad gäller insatser för minskad klimatpåverkan och anpassning av vägtransportsystemet
till klimatförändringen.
På nationell nivå samverkar Trafikverket med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och
Trafikanalys kring energieffektivisering och förnybar energi. Samverkan sker framförallt på strategisk nivå
och bidrar till att staten har ett gemensamt kunskapsunderlag i frågan.
Under året fortsatte samarbetet med främst Konsumentverket om kartläggningen av nyregistrerade
personbilars klimategenskaper. Detta samarbete fortsätter under såväl 2014 som 2015.
Flera projekt rörande arbetsmaskiners miljö- och klimatpåverkan har genomförts. Flera av projekten har
berört olika typer av IT-stöd för att minska bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Då intresset från
branschen var mycket stort genomfördes en workshop för att utreda hur Trafikverket tillsammans med
branschen (tillverkare av motorer och maskiner, återförsäljare och leverantörer, upphandlare samt både
stora och små entreprenörer) kan driva arbetet vidare. Förhoppningen är att under 2014 kunna påbörja
arbetet med branschgemensamma standarder för uppföljning och rapportering av förbrukad mängd
drivmedel.
Under 2013 har samverkan fortgått inom Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG), som är ett
samarbete mellan 14 aktörer i transportsektorn samt näringsliv i övrigt, offentlig sektor och akademi. För
2012 resulterade samarbetet totalt i en besparing på 286 000 ton koldioxid, vilket är en ökning med 17
procent jämfört med 2010. (Uppgifterna tas fram med ett års förskjutning, resultatet för 2013 redovisas
under 2014). KNEG samarbetar kring konkreta och användbara lösningar som bidrar i klimatarbetet inom
godstransportområdet. KNEG:s mål är att utsläppen från en typisk svensk godstransport på väg ska halveras
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till 2020 jämfört med 2005 och visionen är att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara
klimatneutrala. KNEG arbetar bland annat genom att medlemmarna gör åtaganden inom klimatområdet,
åtaganden som följs upp varje år. KNEG arbetar även genom samarbets- och utvecklingsprojekt för att
utveckla ny teknik och nya arbetssätt för att föra klimatarbetet framåt och med att inspirera andra aktörer
genom att delta i olika seminarier, konferenser och andra arrangemang. Varje år arrangeras en
resultatkonferens för att sprida kunskap om projekt och resultat från aktörerna.

7.2.1.2

Luftkvalitet

Luftkvalitet är en komplex fråga som hänger ihop med samhällsutvecklingen i stort, varför samarbete mellan
berörda aktörer är nödvändigt, såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Fokus inom
området luftkvalitet är samverkan med kommunerna och regionala organ i samband med arbete inom
åtgärdsprogram enligt miljöbalken för att klara miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, och i samverkan inom
luftvårdsförbund för övervakning av luftföroreningshalter etcetera. Åtgärderna i åtgärdsprogram är ofta av
karaktären att samverkan mellan Trafikverket och kommunerna är nödvändig, och rör till exempel
förbättrad infrastruktur för cykel, gång och kollektivtrafik, infartsparkeringar eller mobility management. I
exempelvis Umeå samverkar Trafikverket och kommunen om åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna,
bland annat genom styrning av trafik bort från centrum och till den nya sträckningen av E4. I Göteborg
samverkar Trafikverket med kommunens gatukontor och miljöförvaltning med dammbindning. I
Örnsköldsvik samverkar Trafikverket och kommunen om driftåtgärder i stadens centrum.
På nationell nivå har Trafikverket samverkat med näringslivsorganisationer, Sveriges kommuner och
landsting, Naturvårdsverket och IVL inom forskningen i Temakommittén Luft och Transporter. Ett
samarbete bedrivs långsiktigt med SMHI för att förbättra och utveckla det beräkningssystem för luftkvalitet
(SIMAIR) som kan användas av regioner och kommuner. Trafikverket har under året samarbetat med
Naturvårdsverket och levererat underlag till Sveriges svar på EU-kommissionens konsultation om Tematiska
strategin om luftkvalitet och renare luft i Europa, Takdirektivet och Luftkvalitetsdirektivet. Trafikverket
deltar i Sveriges kommuners och landstings nätverk för kommuner med åtgärdsprogram för
miljökvalitetsnormer och i Naturvårdsverkets referensgrupp för programområde luft.
Trafikverket har även samverkat med näringslivet bland annat genom deltagande på BilSwedens seminarium
om luftkvaliteten i svenska tätorter. En workshop med forskare från de nordiska länderna om
åtgärdsstrategier och modellering av slitagepartiklar har under året arrangerats av VTI på Trafikverkets
uppdrag.
För att förbättra luftkvaliteten är regelstyrning ett viktigt verktyg. Under året har Trafikverket samverkat
med EU-kommissionen avseende fordons miljöegenskaper, samt avseende metodutveckling och
koldioxidkrav för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner. Arbetet syftar till att ta fram metoder och
regler där fordonens miljöprestanda vid typgodkännandet blir representativt för fordonens användning i
verklig trafik, samt att ta fram en metod för att bestämma koldioxidutsläpp för tunga fordon.
Avgasregelverket är centralt för Sveriges möjlighet att förbättra luftkvaliteten och nå uppsatta mål.
Samverkan har även skett med UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa, för att bestämma
avgasutsläpp och koldioxid för tunga hybridfordon och beslut väntas under 2014. Trafikverket deltar i arbete
med förnybara bränslen genom International Energy Agencys (IEA) Implementing agreement on Advanced
Motor Fuel (IEA AMF). I arbetet har Trafikverket särskilt fokuserat på tunga metan-dieselfordon. För lätta
fordon deltar Trafikverket i ett projekt där olika drivlinor och bränslen för personbilar provas. Syftet är att ta
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fram benchmarkdata för olika drivlinor i samma grundfordon såsom etanol, gas, bensin, diesel, HVO, el och
hybrid.
Trafikverket har stöttat Miljödepartementet i CCAC Diesel initiative (Climate and Clean Air Coalition). Det
syftar till minskade utsläpp av framförallt partiklar från dieselmotorer. Det är ett samarbete mellan ett 40-tal
länder.
7.2.1.3

Buller och vibrationer

Buller och vibrationer från trafik bidrar till ohälsa. Bullerfrågan har under året varit mycket aktuell på den
politiska agendan. Till exempel har frågan uppmärksammats som ett hinder för förtätning av bebyggelse, och
samtidigt tyder fler och fler vetenskapliga undersökningar på att frihet från buller och vibrationer är viktigt
för hälsa och välbefinnande. Regeringen har tillsatt en särskild bullersamordningsutredning och
slutbetänkande från utredningen presenterades under hösten 2013.
Naturvårdsverket har ett utpekat ansvar för att samordna myndigheternas arbete avseende
omgivningsbuller. Syftet med samordningen är att identifiera och beskriva målkonflikter samt att om möjligt
lösa dessa. Bullersamordningen ska också bidra till att effektivisera, stärka och tydliggöra bullerarbetet.
Trafikverket har under året deltagit aktivt i samverkansarbetet för att bidra till en gemensam vägledning
främst gällande buller och vibrationer från väg- och spårtrafik men även när det gäller definitioner,
industribuller, kunskapsutveckling och minskat buller från källan.

7.2.1.4

Övriga samarbeten inom miljöområdet

För att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete verkar Nätverket för Transporter och Miljön
(NTM) för en erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner, användning av
naturresurser och andra externa effekter. Metoden är primärt framtagen för köpare och säljare av
transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters sammantagna miljöpåverkan.
NTM erbjuder:




Beräkningsmetod och aktuella miljödata
Verktyg för leverantörsbedömning
Ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan

Detta utvecklas inom nätverkets arbetsgrupper av NTM:s medlemmar och i samarbete med andra
intressenter. Arbetet förmedlas via NTM:s hemsida, rapporter, utbildningsdagar, medlemsmöten samt
nyhetsbrev. Trafikverket deltar i NTM:s arbetsgrupper.
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8 Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm
Inom Trafikverket genomförs ett relativt omfattande arbete med att ta fram och förvalta kunskapsunderlag,
modeller, metoder och system, ge expertstöd – såväl inom organisationen som till kunder, samarbetspartner
och uppdragsgivare – svara på remisser och genomföra regeringsuppdrag samt ta fram strategier och
riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och prioriteras. Inom vissa områden är även det internationella
engagemanget betydande. Denna del av verksamheten har en tydlig förutsättningsskapande karaktär, och
utöver att tillgodose Trafikverkets egna behov lägger den grunden för den samverkan som sker med sektorns
aktörer.
Arbete i de interna grupperingar som ger Trafikverket förutsättningar för intern samordning,
kunskapsuppbyggnad och den samverkan som sker med externa aktörer finansieras med anslagen för övriga
insatser för effektivisering.
Nedan redovisas viktiga resultat för denna verksamhet inom områdena trafiksäkerhet, miljö och hälsa och
tillgänglighet.

8.1

Trafiksäkerhet

Trafikverket tar löpande fram data och statusrapporteringar kring trafiksäkerhetsutvecklingen generellt och
kring utvecklingen mot våra etappmål för vägtrafiksäkerhet 2020 i synnerhet. Mätresultat och analyser
sammanställs i månadsrapporteringar till generaldirektören, i en årsrapport som presenteras vid årsskiftet
samt en analysrapport som behandlar indikatorernas utveckling mot etappmålet 2020. Den senare tas fram
av Trafikverket i samverkan med Transportstyrelsen, Trafikanalys och VTI och presenteras vid de årliga
resultatkonferenserna för vägtrafiksäkerhet. Varje region i Trafikverket har dessutom tagit fram en
analysrapport som beskriver gapen mellan nuläge och önskvärt tillstånd i respektive region.
Motsvarade kunskapsunderlag tas också fram avseende åtgärder och insatser som ökar säkerheten på
järnvägsnätet. Inom järnvägsområdet saknas i vissa delar kunskap om samband mellan åtgärder och
effekter. Trafikverket har under året fortsatt satsat på att utveckla effektsamband inom området.
Trafikverket bedriver även ett omfattande systematiskt arbete med att samla in kunskap och analysera
orsakerna till dödsfallen i samtliga trafikolyckor på väg och järnväg. Detta görs i så kallade djupstudier av
dödsolyckor. Materialet utgör underlag för planering av trafiksäkerhetsåtgärder både i och utanför
Trafikverket. Under 2013 har Trafikverket bildat en gemensam organisation för olycksutredning och
avvikelsehantering inom trafikområdena väg och järnväg. Sektionens främsta syfte är att identifiera, utreda
och analysera olyckor, tillbud och avvikelser som generera åtgärdsförslag i linje med nollvisionen och
målstyrningsarbetet.
Under 2012 genomförde Trafikverket den första av tre större riksrepresentativa mätningar av
hastighetsefterlevnad som planeras under perioden fram till 2020. Under 2013 har enklare mätningar av
hastigheter genomförts.
I den moped och mc-strategi Trafikverket i samverkan med övriga aktörer tagit fram har andel motorcyklar
över gällande hastighetsgräns lyfts fram som ett av de viktigaste åtgärdsområdena. Trafikverket har under
2013 genomfört mätningar av motorcyklars hastighet, för att utvecklingen ska kunna följas.
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I nationell plan år 2014 – 2025 föreslås inriktning för en fortsatt systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas standard. Trafikverket har under hösten 2013 startat två analysprojekt,
Funktionella stråk och Regionala hastighetsanalyser, med syfte att skapa en handlingsberedskap inför
regeringens fastställande av nationell plan.
Under 2013 har en översyn påbörjats av hur systemet för automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) kan
effektiviseras. Regionala underlag utifrån krav på hänsyn till miljö och oskyddade trafikanter har tagits fram.
Avtal har också tecknats med ny leverantör av ATK-stationer. De nya stationerna ger högre datakvalitet för
polisens utredningar.
Genom medverkan och kunskapsbidrag i EuroNCAP driver Trafikverket på en utveckling där
fordonsindustrin tar ansvar för att producera och sälja allt säkrare bilar. En rad olika problem i trafiken,
såsom till exempel onykterhet, distraktion och överträdelser av hastighetsgränser bedöms kunna åtgärdas
genom att fordonen i större utsträckning stödjer föraren i att agera ”rätt” i trafiken.
Under året har Trafikverket även medverkat i forskningsprojekt kring säkra fordon i samarbete med
fordonsindustrin. Arbetet har handlat om att ta fram modeller för att kunna förutsäga säkerhetsvinster i
implementeringen av olika säkerhetssystem, samt att ge underlag för att svara på ett regeringsuppdrag med
syfte att undersöka trafiksäkerhetspotentialen av införandet av eCall på personbilar. Trafikverket har också
under 2013 fortsatt stöttat Folksam, Motorförarnas helnykterhetsförbund och Salus Ansvar i deras projekt
om intelligenta hastighetsanpassningssystem (ISA).
Trafikverket tillhandahåller också expertkunskap kring smart teknik för att förhindra onykter körning, samt
bidrar i standardiseringsarbetet (CENELEC BTT 116-2) beträffande alkolås inom Europa. Trafikverket ingår
också i en referensgrupp när det gäller utvecklingen av nästa generations passiva alkolås i DADSS, Driver
Alcohol Detection System for Safety, USA.
Don’t drink & drive är information som riktar sig till ungdomar. Trafikverket tillhandahåller material och
metoder som andra (främst högstadie-, gymnasie- och trafikskolor) kan använda i dialog med ungdomarna.
Konceptet DDD bedöms nå ut till minst 200 000 ungdomar årligen genom att deras lärare har använt
materialet på något sätt i undervisningen.
Trafikverket har under året utvecklat och validerat metoder för att prognosticera vilka typer av dödsolyckor
som ännu kommer att äga rum 2020, förutsatt den nuvarande utvecklingen av säkerhet för vägar och fordon.
Utifrån prognoserna kan bedömningar göras av var insatser måste sättas in redan nu. Prognoserna visar att
de säkerhetsvinster som görs fram till 2020 främst kommer bilister till del. Cyklister, gående, mopedister och
motorcyklister måste inkluderas ytterligare i säkerhetsarbetet för att målet till 2020 ska kunna uppnås. Detta
gäller inte minst om målet för allvarligt skadade.
Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 2013 gett ut skriften
Trafiksäkra staden - handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram. Kommunerna har
under många år gjort flera förbättringar av trafikmiljön. Handboken beskriver hur kommunerna tar fram ett
trafiksäkerhetsprogram som stödjer ett systematiskt och ett effektivt trafiksäkerhetsarbete. Handboken är ett
komplement till TRAST med fördjupning inom trafiksäkerhetsområdet.
Trafikverket har under några år stöttat ISO:s arbete att ta fram en ledningssystemstandard med fokus på
trafiksäkerhet. Standarden ger organisationer stöd för att systematiskt arbeta med
trafiksäkerhetsdimensionen i sin verksamhet. Under 2013 har Trafikverket genomfört en intern översyn för
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att se hur organisationen lever upp till standardens krav. Ett projekt för att ta fram en handlingsplan har
initierats. Med start vid halvårsskiftet bedriver Trafikverket även ett arbete kallat Säkerhetsåret 2013-2014.
Syftet är att förbättra säkerhetskulturen i organisationen, och berör alla verksamhetsområden inom
Trafikverket.

8.2

Miljö och hälsa

Avsnittet omfattar kunskapsunderlag inom luftkvalitet, klimat, fordonsfrågor och sparsam körning samt
omgivningsbuller som finansieras med anslagsposterna ”övriga insatser för effektivisering av
transportsystemet”. För övriga delar av Trafikverkets verksamhet inom området Miljö och hälsa hänvisas till
Trafikverkets miljörapport (senast framtagen 2012) och Trafikverkets årsredovisning 2013.
Klimat och energi
Utöver samverkan med andra aktörer används anslagen för att genomföra regeringsuppdrag och svara på
remisser samt att bedöma tillstånd och behov av styrmedel och åtgärder för att transportsektorn ska bidra till
klimatmålen. En annan stor del är expertstöd i olika frågor internt men också externt gentemot offentliga
aktörer, näringsliv och kundärenden från enskilda medborgare. Trafikverket har varit involverat i och
bidragit med kunskap inom områdena samhällsplanering, effektivare fordon, analys av åtgärdspotentialer
och utveckling av styrmedel för effektivare fordon. Trafikverket har också bidragit med kompetens inom
fordon, biodrivmedel och elektrifiering. Trafikverket även deltagit i regeringens utredning om
fossiloberoende fordonstrafik, som i december 2013 lämnade sitt betänkande, Fossilfrihet på väg. Anslagen
används också för klimatrapportering av väg- och järnvägstrafiken vilket Trafikverket är skyldig att
genomföra enligt Förordning om klimatrapportering 2005:626.
För att uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan arbetar Trafikverket aktivt tillsammans med
regeringskansliet och EU-kommissionen. Inom EU har Sverige en relativt låg röstmängd vilket betyder att
den största chansen till påverkan finns på saknivå inom EU-kommissionen. Trafikverket förser
regeringskansliet och flera andra aktörer med kunskaps- och faktaunderlag.
Under 2013 har Trafikverket fortsatt att utveckla modellen Klimatkalkyl, som gör det möjligt att bedöma
infrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. En första version av
Klimatkalkyl användes för att bedöma utsläppen från byggskedet i förslaget till Nationell plan för
transportsystemet 2014-2025. Klimatkalkyl kommer implementeras i Trafikverket under 2014.
För lätta fordon har arbete med en ny typgodkännandemetod för emissioner och koldioxid genomförts.
Dessutom har arbete startats för att kunna översätta koldioxidkraven inom EU (130g och 95g) till den nya
provmetoden.
Trafikverket svarar årligen på ett antal externa remisser, under 2013 bland annat på förslag till
europaparlamentets direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen, remiss angående EU
kommissionens förslag om indirekt förändrad markanvändning (ILUC) och förslag kring bensingasåterföring
vid tankstation. Utredningar levereras fortlöpande till regeringen, främst miljö- och näringsdepartementet,
exempelvis underlag för miljöbilsdefinition. Ett omfattande arbete för att utreda miljö- och hälsoskillnader
mellan diesel av miljöklass 1 och Eurodiesel har bedrivits under året.
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Trafikverket har deltagit vid en rad seminarier och sammankomster kring förnybara drivmedel,
energieffektivitet, sparsam körning med mera. Trafikverket har även föreläst på universitet samt genomfört
interna utbildningar.
För att öka kunskapen om nya bilars klimategenskaper tar Trafikverket årligen fram Bilindex.
Luftkvalitet
Trafikverket har genom mätningar av luftkvalitet, meteorologi, trafikflöden med mera bidragit till
utvecklingen av underlag för verifiering av beräkningsmodeller för luftkvalitet. Den nationella
luftkvalitetsmodellen SIMAIR är ett viktigt och kostnadseffektivt verktyg som behövs för att kunna beräkna
luftkvalitet i stället för att genomföra omfattande och dyra mätningar och för att kunna göra prognoser över
utvecklingen av halterna.
Trafikverket har under året inlett arbetet med ett regeringsuppdrag om att skapa förutsättningar för
ändamålsenliga och miljömässigt hållbara däcksval, som har inriktningen av samverkan med berörda aktörer
för att minska användningen av dubbdäck i områden med höga partikelhalter. I ett konsultuppdrag har en
genomlysning av systemet med styrande avgifter för minskad dubbdäcksanvändning i de större tätorterna i
Norge genomförts (Slb Analys 3:2013).
Trafikverket har deltagit i referensgrupper, seminarier och konferenser för att sprida respektive inhämta
kunskap om emissioner, luftföroreningar, åtgärder och effekter. Trafikverket har bidragit med
kunskapsunderlag till olika myndigheter, organisationer, kommuner och luftvårdsförbund, exempelvis vad
gäller utvärdering av Frisk luft, Sveriges strategi för luftvårdspolitik inom EU samt emissionsfaktorer för
olika fordonskategorier, bränslen och trafikarbete.
Buller och vibrationer
Trafikverket har under 2013 upprättat förslag till åtgärdsprogram för större vägar, järnvägar och flygplatser
enligt omgivningsbullerdirektivet. Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder som utgår ifrån de
bullerskyddsåtgärder som ingår i Trafikverkets förslag till nationell transportplan 2014 – 2024.
Åtgärdsprogrammet har skickats på remiss bland andra Naturvårdsverket och de kommuner som berörs av
åtgärdsprogrammet. Trafikverket har även genomfört kompletterande bullerkartläggningar för att i detalj
identifiera fastigheter utsatta för höga bullernivåer och som därmed kommer att bli aktuella för riktade
miljöåtgärder inom ramen för åtgärdsprogrammet.
En uppdatering av EU:s lagstiftning med bullerkrav för nya bilar, lastbilar och bussar har slutförhandlas
under 2013. Det som återstår är en beslutsprocess inom EU som beräknas avslutas våren 2014. Nuvarande
förslag till uppdaterade fordonskrav innebär något tystare fordon i framtiden. Bullerminskningen från nya
bilar varierar mellan olika fordonskategorier och beräknas uppgå till 0-3 dBA fram till år 2029.
De uppdaterade fordonskraven kommer att ha stor betydelse för Trafikverkets möjligheter att uppnå
bullermålsättningar och kommer även att ha stor betydelse för fordonsindustrin. Trafikverket har bidragit
med underlag till Sveriges synpunkter på lagstiftningen och konsekvenser vad gäller framtida
bullerstörningar av olika lagstiftningsförslag. Trafikverkets beräkningar påvisar stora samhällsekonomiska
vinster med att reducera buller vid källan jämfört med andra skyddsåtgärder i samhället. Detta har lett till att
regeringskansliet tydligt har markerat att Sverige ska stödja de förslag som innebär en högre ambitionsnivå
jämfört med andra framkomna förslag.
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Det finns stora brister i kunskaper om såväl omfattningen av störningar från vibrationer från trafik som
spridningssamband och tekniska möjligheter att vidta åtgärder. Trafikverket har deltagit i
forskningsprojektet RIVAS för att bidra till och ta del av kunskapsutveckling inom området. Under 20122013 har vibrationsdämpande åtgärder genomförts längs järnvägen i Furet i Halmstad. En 12-18 m djup
spont har anlagts längs en teststräcka på 100 m och effekterna av åtgärderna har utvärderats som en del av
RIVAS-projektet. En förbättring har uppmätts i 4 bostäder. Troligtvis har vibrationsnivåerna även minskat i
fler bostäder längs sträckan. Trafikverket är en av 26 medverkande parter i EU-projektet som syftar till att
reducera miljöstörningar från järnvägar samtidigt som konkurrenskraften bibehålls.

8.3

Tillgänglighet

Fler aktörer än någonsin verkar och interagerar inom järnvägssektorn. För att säkerställa utvecklingen krävs
att roller och ansvar mellan verksamma aktörer och intressenter definieras och eventuella gråzoner
elimineras. Trafikverkets depåråd har initierat en oberoende aktörskartläggning under året. I kartläggningen
har verksamma aktörer och intressenters syn på ett antal aspekter kopplade till depåområdet dokumenterats
för att ge en samlad bild av de utmaningar som är mest angelägna att hantera.
Mot bakgrund av bland annat resultaten av aktörskartläggningen inom depåområdet har Trafikverket
bedrivit ett arbete för att tydligare precisera de gränssnitt som finns mellan järnvägens sidosystem och
huvudsystem. Detta innefattar bland annat att definiera vilka tjänster som Trafikverket ska erbjuda och i
vilken omfattning, i relation till de tjänster som sidosystemets aktörer förväntas tillhandahålla och ansvara
för. Arbetet drivs i ett program med fyra delprojekt, och genomförs i dialog med marknadens aktörer.
Under året har en inventering av Trafikverkets lastplatser påbörjats. Syftet är bland annat att kartlägga
nyttjandet och behovet av dessa funktioner, för att på sikt kunna effektivisera Trafikverkets
tillhandahållande. Inventeringen kommer att fortsätta under 2014.
Kunskap om behoven bland de som nyttjar transportsystemet är förutsättning för att identifiera
och prioritera åtgärder. Trafikverket har under året bland annat låtit göra en
intervjuundersökning bland företag som fraktar varor och nyttjar kombitransporter i södra
Sverige. Resultatet av undersökningen, Godsets hela resa, är en omfattande lista på
förbättringsförslag som efter prioritering utmynnat i en handlingsplan.
Kartläggningar har också genomförts i syfte att öka kunskapen om regionala godstransporter och
yrkestrafik för att möjliggöra bättre planering av trafik- och transportsystemet. Regionala
godsflödesstudier har under året tagits fram för Trafikverkets regioner Stockholm, Öst och Väst.
Studierna har tagits fram i samverkan med regionförbund/län och resultaten har bedömts i dialog
med representanter för näringslivet.
Under året har arbetet med kunskapsstöd till och riktlinjer för utformning av stationer fortgått. Området är
komplext och berör flera delar av Trafikverkets verksamhetsområden och många andra aktörer. Behovet av
och efterfrågan på expertstöd är stort, såväl internt som externt. Bland annat har en riktlinje för
utrustningsnivåer etcetera på de delar av stationerna som Trafikverket ansvarar för tagits fram under året.
Preciseringar av stationens grundläggande uppbyggnad och funktioner kan ge förutsättningar för mer
välfungerande stationer och ökad nytta för alla resenärer.
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Den modell för samverkan som utarbetades i projektet Attraktiva stationer har utvärderats under året.
Utvärderingen visar bland annat att samverkansprocessenen gav ett värdefullt stöd, men att modellen i vissa
delar var alltför komplex.
Trafik för en attraktiv stad (Trast) är en handbok som syftar till att stödja planerare och beslutsfattare i
arbetet med stadens trafikfrågor. Sedan den senaste utgåvan publicerades har ett flertal
fördjupningsdokument tagits fram. Arbetet med en fördjupning med arbetsnamnet Den gångbara staden är
ett exempel. Under året har Trafikverket tillsammans med SKL och Boverket ett antal enskilda kommuner
inlett en revidering av Trast med målet att under 2015 färdigställa en ny utgåva.
Trafikverket har tidigare tagit fram en handbok för hur man kan arbeta med mobility management i
byggskedet. Revideringar av handboken har påbörjats under året, och en ny version ska publiceras under
första delen av 2014.
Kunskap om mobility management kommer bland annat via det europeiska nätverket Epomm (European
Platform on Mobility Management), där Trafikverket är Sveriges representant. I Sverige har nätverket
Swepomm etablerats i syfte att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.
Energimyndigheten och SKL är finansiärer och Trafikverket deltar i sin roll som representant i Epomm.
Trafikverket bidrar också i EU-projektet Endurance, som initierades 2013 och koordineras av Epomm.
Projektet syftar till att utveckla och stödja så kallade Sustainable Urban Mobility Plans. Trafikverket
medverkar även i det internationella arbetet för standardisering av Hållbara och smarta städer.
Årligen arrangeras The European Conference on Mobility Management, som är en internationell mötesplats
för att öka och utbyta kunskap om mobility management. Konferensen genomfördes i år i Sverige. Årets tema
var Smart choices require easy access – making sustainable transport a part of everyday life. Trafikverket
var medarrangör.
Sedan 2011 har Trafikverket arbetat med projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet har
etablerat samarbeten med ett antal utvalda myndigheter som bland annat utvecklar rutiner för att
medarbetarna i en större omfattning ska kunna genomföra resfria möten. Projektet tar även fram gemensamt
stöd, exempelvis lathundar, indikatorer för uppföljning och underlag för upphandling.
Enligt Trafikverkets instruktionen ska vi tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kapitlen av
miljöbalken och av plan- och bygglagen inom vårt verksamhetsområde. Under året har Trafikverket tagit
fram skriften Transportsystemet i samhällsplaneringen, som beskriver de krav som behöver tillgodoses
inom den fysiska planeringen för att det ska vara möjligt att klara drift, underhåll och utveckling av
anläggningarna. Den primära målgruppen är alla som arbetar med samhällsplanering på kommuner och
länsstyrelser. Skriften beskriver även Trafikverkets ställningstaganden för hur den fysiska planeringen bör
interagera med transportsystemet för att långsiktigt säkerställa en utveckling i enlighet med de
transportpolitiska målen.
Trafikverket har under 2013 genomfört en intern utbildning riktad till planerare. Utbildningen syftar till att
skapa en gemensam grund för arbetet och förutsättningar för att på bästa sätt omsätta uppdragsgivarens
krav och mål till en effektiv mix av trafikslagsövergripande åtgärder. Den innefattade bland annat utbildning
kring hur planeringsprocesserna är utformade nationellt, regionalt och kommunalt, och vilka metoder,
hjälpmedel och verktyg som finns tillgängliga i planeringssammanhang.
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Vart tredje år genomför Trafikverket en nationell undersökning av barns resor till skolan (den senaste
genomfördes 2012). Under 2013 har en motsvarande undersökning kring barns fritidsvägar påbörjats. 2013
publicerades även rapporten Childrens’s Independent Mobility in Sweden, som redovisar den svenska delen
av en internationell studie om barns rörelsefrihet. Resultaten utgör underlag för revideringar och
prioriteringar av åtgärder inom området.
En av de aktiviteter i cykelstrategins handlingsplan som slutfördes under året var att ta fram en vägledning
för nationella och regionala cykelplaner. Vägledningen innehåller förslag till struktur, innehåll samt process
för att ta fram cykelplaner. Syftet är att den nationella, regionala och kommunala planeringen ska bli mer
enhetlig.
För att utveckla en inriktning för jämställdhetsarbetet måste inte bara transportpolitikens jämställdhetsmål
beaktas utan även den generella jämställdhetspolitiken och andra närliggande politikområden. Under året
har bland annat redovisningsmetoder för samlade effektbedömningar utvecklats för att bättre fånga
jämställdhetsaspekter. Målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv handlar om
reell tillgänglighet i transportsystemet för både kvinnor och män, och berör bland annat valfrihet i färdvalet.
Generellt så bidrar insatser som ökar attraktiviteten för gång, cykel och kollektivtrafik till ökad jämställdhet
för både kvinnor och män i form av ökad makt för kvinnor och män att själva utforma sina liv.
ITS-lösningar kan förbättra såväl framkomligheten som säkerheten i trafiken. Regeringen har gett
Trafikverket ett samordningsansvar för genomförande och uppföljning av den trafikslagsövergripande
strategin och handlingsplanen för ITS. Under året har en översyn, revidering och uppdatering av ITS
handlingsplan påbörjats, bland annat för att bättre koppla mot handlingsplaner etcetera på europeisk nivå.
Trafikverket har även påbörjat arbetet med en färdplan för kooperativa system, det vill säga interaktion
mellan fordon och fordon och mellan infrastruktur och fordon. Trafikverket har även bidragit i arbetet med
de testarenor för ITS som etablerats i Sverige.
Under året har Trafikverket även bidragit med expertstöd i arbetet med så kallade delegerade akter enligt
ITS-direktivet. ITS-direktivet syftar till ett samordnat och enhetligt införande och användning av ITStillämpningar och tjänster på vägtransportområdet inom EU. De områden inom vilka kommissionen har rätt
att anta specifikationer som delegerade akter innefattar bland annat multimodala resedata, information om
säkra parkeringar för lastbilar med mera.
Geografisk information om vägar och järnvägar är central för Trafikverkets egen verksamhet och nödvändig
vid planering, projektering, dimensionering av drift- och underhållsinsatser med mera. Väg- och
järnvägsdata tillgängliggörs också för bredare användning, vilket gör det möjligt för andra aktörer att
utveckla tjänster, exempelvis kart- och navigeringstjänster. Under året introducerade bland annat
Trafikverket sin ROSATTE-tjänst som gör det möjligt att leverera trafiksäkerhetsinformation till trafikanter.
Tjänsten är ett resultat av det tidigare deltagandet i EU-projektet ROSATTE - ROad Safety ATTributes
exchange infrastructure in Europe.
Under året har även en ny Location Code tabell för Sverige tagits fram. Location C0de används i
vägtrafikinformationstjänster i Sverige.
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9 Verksamhetens kostnader och nyttor
9.1

Kostnader för verksamheten 2013

Den ekonomiska redovisningen har gjorts utifrån kategoriindelningen och avser utfall för verksamhetsåret
2013. Kostnadernas fördelning på de olika kategorierna grundar sig på uppgifter i Trafikverkets
ekonomisystem.
Gränserna mellan de kategorier som omfattas av redovisningen är inte entydig. Medverkan i
samhällsplaneringens tidiga skeden ökar förutsättningarna för effektiva godstransporter och personresor
liksom möjligheterna att ta hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och hälsa. De samverkansåtgärder Trafikverket
genomför har ofta bäring på såväl effektiva personresor och godstransporter som trafiksäkerhet och miljö
och hälsa. Kunskapsunderlag produceras dessutom i vissa fall i samverkan med andra aktörer. De redovisade
kostnadsuppgifterna är därför inte exakta.
Det ekonomiska utfallet 2013 för de kategorier som valts för denna redovisning framgår av
bilderna nedan.
Kategori
Samhällsplanering
Samverkan för effektiva personresor
Samverkan för effektiva godstransporter
Samverkan inom trafiksäkerhet
Samverkan inom miljö och hälsa
Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm
Totalt

Kostnad
2013 mkr
58
20
8
11
10
62
169

Tabell 2. Kostnad per kategori 2013, mkr.

Verksamhetens ökade fokus på samverkan i tidiga skeden speglas av det relativt höga andel av
verksamhetsvolymen som 2013 utgjordes av åtgärder inom kategorin Samhällsplanering. Cirka 58 mkr, eller
34 procent av den totala volymen räknas till Samhällsplanering.
Den sammantagna volymen för den samverkan med andra aktörer som Trafikverket var delaktig i– för
effektiva personresor och godstransporter samt inom trafiksäkerhet, miljö och hälsa – uppgick 2013 till cirka
49 mkr, eller 29 procent.
En stor andel av medel från anslagen används för att utveckla och förvalta kunskap, modeller, metoder,
samordna verksamheten internt med mera. Den sammantagna volymen av verksamhet inom kategorin
Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm uppgick 2013 till cirka 62 mkr, eller 37
procent.
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Diagram 1. Fördelning per kategori 2013.
I tabellen nedan redovisas den myndighetsinterna kostnaden respektive medel som betalats ut till annan. Till
den myndighetsintern kostnaden räknas även de konsulter som anlitats för uppdrag inom verksamheten.
Kategori
Samhällsplanering
Samverkan för effektiva personresor (*)
Samverkan för effektiva godstransporter
Samverkan inom trafiksäkerhet
Samverkan inom miljö och hälsa
Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm
Totalt

Totalt
mkr

Myndighetsinternt Utbetalning till annan
mkr
%
mkr
%

58
20
8
11
10
62

58
11
8
11
10
61

100
57
95
100
99
98

0,0
8,5
0,5
0,0
0,1
1,0

0
43
5
0
1
2

169

159

94

10,0

6

Tabell 3. Totala kostnader samt kostnader för myndighetsintern verksamhet respektive utbetalningar till annan 2013
per kategori, mkr.
*Inom kategorin ”Samverkan för effektiva persontransporter” utgörs utbetalningar till annan i huvudsak av
medfinansiering av insatser inom ramen för Västsvenska paketet. Åtgärderna har bäring även på övriga kategorier,
inte minst ”Miljö- och hälsa”.

9.2

Bedömning av nytta i förhållande till kostnad

Trafikverket bedömer att de åtgärder som finansieras med anslagsposterna ”övriga insatser för
effektivisering av transportsystemet” på ett effektivt sätt bidrar till transportpolitikens mål. Nyttan av de
åtgärder som genomförs bedöms överstiga dess kostnader.
I rollen som infrastrukturförvaltare bidrar Trafikverket till såväl målet om ökad tillgänglighet som till
hänsynsmålen, särskilt trafiksäkerhet. Målen kan dock inte enbart nås genom förbättringar eller utbyggnader
av infrastrukturen. Att uppnå samhällets mål med infrastrukturåtgärder är i allmänhet mycket dyrt, och inte
alltid det mest effektiva. Andra åtgärder – ofta sådana som andra aktörer än Trafikverket förfogar över – är
också nödvändiga. Samarbete med dem som har förutsättningarna att effektivt lösa problemen kan vara
mycket billigare än infrastrukturåtgärder. Detta förhållande manifesteras också genom den så kallade
fyrstegsprincipen, som tillämpas för att på det mest kostnadseffektiva sättet hantera de problem som
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identifieras och därmed på ett effektivt sätt bidra till målen. Det gäller både för målen om ökad tillgänglighet
och målen om förbättrad trafiksäkerhet, miljö och hälsa.
De enskilda åtgärder som finansieras med dessa anslag – såväl kunskapsunderlag som samverkan med
aktörer – utgör i hög grad delar i det samlade långsiktiga arbetet med systemförändringar som genererar
måluppfyllelse. Verksamheten bidrar till samsyn och gemensam förståelse kring behov, prioriteringar och
fördelning av roller och ansvar. Åtgärderna ger förutsättningar för beslut om en effektiv verksamhet inom
respektive aktörs ansvarsområde, vilket sammantaget leder till en förbättrad användning av
transportsystemet. Det innebär också att ett enskilt års åtgärder och kostnader inte kan bedömas utifrån ett
enskilt års resultat, den samlade nyttan utgörs av de samlade effekter som åtgärderna genererar under en
längre tidsperiod.
Enskilda insatser ger i många fall förutsättningar för bidrag till flera av de transportpolitiska målen
samtidigt. Det gäller inte minst de förutsättningskapande dialoger med kommuner, regionala organ,
näringsliv med flera som sker i tidiga skeden.

Eftersom åtgärderna inte sällan handlar om förändringar i hela transportsystemet kan verkningsgraden bli
hög när åtgärderna når sin fulla effekt. Åtgärder inom ramen för denna verksamhet genomförs dock även på
enskilda platser eller sträckor, ofta samordnat med och som komplement till om- eller nybyggnader i
transportsystemet. Åtgärderna kan därför ge synergier och bidrar till att upprätthålla eller förbättra
transportsystemets funktionalitet, såväl i form av bestående resultat, som under om- eller
nybyggnadsperioder.
Verksamheten är i huvudsak förutsättningsskapande. Ett generellt problem är att kunskapen om samband
mellan insatser som skapar förutsättningar och faktiska effekter i termer av kvantitativa mått på
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tillgänglighet etcetera är bristfällig. Chalmers, KTH och LTH har på uppdrag av Trafikverket tagit fram en
studie kring effektsamband från olika typer av samhällsplaneringsåtgärder. Studien visar att det är svårt att
isolera effektsamband för enskilda åtgärder. Samhällsplaneringen kan påverka lokalisering och utformning,
vilket i sin tur påverkar transportbehov, resmönster och samspelet mellan olika transportslag som i sin tur
påverkar de efterfrågade konsekvenserna för tillgänglighet, trafiksäkerhet, energieffektivitet, CO2-utsläpp
med mera. Det handlar alltså om en lång kedja från offentliga beslut i planer och strategier till byggd miljö
med vissa egenskaper, och till effekter som kan studeras och mätas. Fallstudier visar emellertid att
lokalisering och utformning måste stödjas med kompletterande åtgärder för att uppnå tillgänglighet med
mera. Det är således i kombination som åtgärderna kan konstateras ha effekt.
Samhällsplanering: Trafikverket har fortsatt intensifierat arbetet samhällsplaneringens tidiga skeden.
Inriktningen lägger grunden för verksamhet med hög utväxling i termer av bidrag till transportpolitikens
mål. Gemensamt med övriga aktörer identifierar Trafikverket vilka samarbetsområden, behov, problem eller
brister som utifrån den pågående samhällsutveckling ska prioriteras. I samverkan identifieras de mest
effektiva åtgärderna utifrån fyrstegsprincipens samtliga steg oavsett vilket trafikslag som berörs och oavsett
ansvar för genomförandet. Breda överenskommelser blir gemensam utgångspunkt i integrationen av trafikoch bebyggelseplaneringen och åtgärdsvalsstudier lägger grunden för effektiva prioriteringar. Under året har
flera åtgärdsvalsstudier resulterat i förslag till lösningar med flera steg 1- och 2-åtgärder, som alternativ eller
komplement till kostsamma ny- eller ombyggnader. Cirka 58 mkr av Trafikverkets anslag för övriga insatser
för effektiviseringar användes under året inom ramen för samhällsplaneringen.
Samverkan: En nära samverkan mellan Trafikverket och andra myndigheter, organisationer, kommuner,
regioner, kollektivtrafikmyndigheter, näringsliv etcetera ger förutsättningarna för ett mer resurseffektivt och
hållbart resultat, såväl ekonomiskt som miljömässigt. När målet är att lösa transportproblem till så låg
kostnad som möjligt kan samverkande åtgärder, ofta med olika huvudmän, utgöra den mest resurseffektiva
lösningen. Mindre åtgärder kan dessutom vara nyckeln till större åtgärders potential. Samverkan – med
Trafikverket som en part – lägger därför ofta grunden till en optimal resursanvändning utifrån
fyrstegsprincipens metoder. Cirka 49 mkr av Trafikverkets ramar för anslagen användes under 2013 till
samverkan med andra aktörer på regional, nationell och internationell nivå i syfte att uppnå effektivare
personresor och godstransporter och större bidrag till målen för miljö och hälsa samt trafiksäkerhet.
Samverkan bidrar till att ge Trafikverket och andra aktörer kunskap, stöd och drivkraft att agera och
prioritera insatser som ger transportpolitisk måluppfyllelse samt att uppnå synergier och högre nytta vid
genomförande av åtgärder.
Trafikverket är en efterfrågad och nödvändig part i det samverkansarbete som sker i syfte att öka
personresornas effektivitet. Omvärlden är i snabb förändring, liksom utvecklingen inom transportsektorn.
Det märks inte minst inom marknaden för kollektivtrafik. Under året har Trafikverkets arbete för effektivare
personresor tillsammans med övriga aktörer präglats av insatser för förbättrad kvalitet och tillgänglighet
inom bland annat kollektivtrafik och cykel, jämte arbete med att utarbeta gemensamma ställningstaganden
och rollfördelning. Arbetet för ökad punktlighet inom järnvägen är ett exempel där samverkan är en
förutsättning för resultat.
Näringslivet, med en i många fall ganska kort tidshorisont, vill se snabba resultat. Trafikverket måste därför
vara lyhörd för förändringar som kan påverka behovet av infrastruktur långsiktigt, och i det korta
perspektivet finna lösningar som utnyttjar befintlig infrastruktur på bästa sätt. Nya lösningar med ny teknik
måste snabbt förmedlas till näringslivet och det är viktigt med en strukturerad dialog. Nyttan av detta arbete
kan ses i branschens vilja att delta i samarbeten och i de många försök till nya transportupplägg som
genomförs.
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Både trafiken och byggande och drift av infrastrukturen har stor miljöpåverkan, inte minst klimat och buller.
Den samverkan som Trafikverket medverkar i lägger grunden för ett effektivt klimatarbete där myndigheter
och andra aktörer samordnar sina verksamheter och åtgärder. Motsvarande gäller samverkansåtgärder inom
de övriga områden som rör miljö och hälsa. Frågorna är ofta komplexa och hänger ihop med
samhällsutvecklingen i stort. Många aktörer är berörda, och samverkan är ett av verktygen för att få till stånd
samordning och därmed god utväxling av den egna organisationens insatser.
Trafiksäkerhetsarbetet på väg har haft stor framgång i Sverige. Målstyrningen och genomförande av åtgärder
inom trafiksäkerhetsområdet har sin grund i de gemensamma prioriteringar som tas fram i samverkan
mellan sektorns aktörer i Sverige. Påverkan på inriktning och prioriteringar sker också i internationella fora.
Resultaten märks bland annat i form av krav på säkrare fordon.
Kunskapsunderlag mm: Den kunskap som tas fram av Trafikverket är i hög grad en drivande kraft
bakom den utveckling som sker inom transportområdet, både nationellt och internationellt. Cirka 62 mkr av
Trafikverkets ramar för anslagen användes till att ta fram kunskap, utveckla modeller och metoder,
genomföra utredningar, svara på remisser med mera. En stor del av den kunskap om som tas fram om
trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö och hälsa finansieras med dessa anslagsposter. Kunskapen inom
respektive område är en förutsättning för att samverkan ska kunna ske, för att skapa samsyn och en
gemensam bild över förutsättningar, problem och behov i transportsystemet och för att ge underlag för andra
aktörer att fatta beslut om åtgärder och satsa ekonomiska resurser. Den kunskap som genereras och förvaltas
är också den nödvändiga grunden för att Trafikverket själv ska kunna genomföra åtgärder inom investering,
underhåll och trafikledning på ett kostnadseffektivt sätt med hög transportpolitisk måluppfyllelse. Arbetet i
de interna grupperingar som ger Trafikverket förutsättningar för intern samordning, kunskapsuppbyggnad
och den samverkan som sker med externa aktörer med mera räknas till denna kategori.
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10 Resultatmatris
Nedan följer en översiktlig redovisning av åtgärder som genomförts under 2013 och de mål och indikatorer
som verksamheten bedöms bidra till. Redovisningen utgår från transportpolitikens mål och är strukturerad i
kategorierna trafiksäkerhet, miljö och hälsa samt tillgänglighet.
Verksamhet har i många fall bäring mot flera målområden eller indikatorer, bland annat de
förutsättningskapande dialoger med kommuner, regionala organ, näringsliv med flera som sker i tidiga
skeden. Ett exempel på verksamhet som har bäring mot samtliga mål är den planhantering som sker inom
ramen för samhällsplaneringen. Genom planhanteringen bevakar Trafikverket att infrastrukturens funktion
säkras och att utvecklingen mot transportpolitikens samtliga mål inte äventyras. Detta redovisas inte särskilt.

10.1 Trafiksäkerhet
Åtgärd/ Verksamhet

Kategori

Resultat och effekter som verksamheten bidrar till,
per indikator/målområde
Minskat antal dödade och allvarligt skadade i
vägtrafiken

Samverkan i GNS-väg och via
resultatkonferens för
trafiksäkerhetsarbetet

Samverkan inom
trafiksäkerhet

Övergripande
-Gemensam inriktning för trafiksäkerhetsarbetet för
väg
-Förutsättningar för alla aktörer att arbeta utifrån
bästa tillgängliga kunskap.
-Dokumentation och kunskapsåterföring från alla
dödsolyckor
-Direkt vidtagna åtgärder vid behov (t.ex. uppsatt
räcke)

Förvaltning och utveckling av
djupstudier av dödsolyckor

Kunskapsunderlag
mm.

Aktörsgemensamstrategi för
säkrare cykling.
Samverkan kring säkerhet för
fyrhjulingar etablerad.

Kunskapsunderlag
mm.
Samverkan inom
trafiksäkerhet

-Underlag för gemensamma strategier och
prioritering av åtgärder
-Underlag för gemensamma strategier och
prioritering av åtgärder
Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

Mätningar av motorcyklars
hastighet

Kunskapsunderlag
mm
Kunskapsunderlag
mm

-Förutsättningar för att följa hastighetsutvecklingen,
och därmed anpassa strategier och åtgärder.
-Effektivare automatiska trafiksäkerhetskontroll
-Bättre dataunderlag till polisens utredningar.
Andel nykter trafik

Översyn av ATK-systemet

Trafikverket tillhandahåller
informationsmaterialet Don’t
drink and drive

Kunskapsunderlag
mm.

Konceptet DDD bedöms nå ut till minst 200 000
ungdomar årligen genom att deras lärare har använt
materialet på något sätt i undervisningen.
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Åtgärd/ Verksamhet
Expertkunskap kring alkolås,
bland annat i
standardiseringsarbete i
Europa
Arbete med
rekommendationer kring
samverkan mot alkohol och
droger i trafiken enligt
Smadit-modellen.

Kategori
Samverkan inom
trafiksäkerhet/
Kunskapsunderlag
mm.
Samverkan inom
trafiksäkerhet/Kuns
kapsunderlag mm

Resultat och effekter som verksamheten bidrar till,
per indikator/målområde
-Ökade förutsättningar för införande av alkolås.
Införande i större skala skulle få stor effekt på
trafiksäkerheten.

Underlag för beslut om samverkan mot alkohol och
droger i trafiken.
Cykelhjälmanvändning

Aktörsgemensamstrategi för
säkrare cykling.

Kunskapsunderlag
mm.

-Deltagande i EuroNCAP:s
utvecklingsarbete

Samverkan inom
trafiksäkerhet/
Kunskapsunderlag
mm.

Samverkan med berörda
aktörer i hela processen från
forskning till implementering.

Samverkan inom
trafiksäkerhet/
Kunskapsunderlag
mm.

-Underlag för gemensamma strategier och
prioritering av åtgärder
Säkra fordon
-Bedömningar av nödbromssystem kommer att göras
från 2014
- Genomslag i bilparken vilket på sikt ger ökad
hastighetsfterlevnad
-Underlag för att bedöma potentialen av att införa
eCall.
-Fordonsindustrin prioriterar trafiksäkerhet vid
utveckling av nya bilmodeller.
-Större efterfrågan på de säkraste personbilarna.
Säkra kommunala gator

Aktörsgemensamstrategi för
säkrare cykling, som bland
annat fokuserar på
utformning och drift- och
underhåll av vägar.
Trafikverket har
tillsammans med SKL gett ut
skriften Trafiksäkra staden
- handbok för ett
målinriktat kommunalt
trafiksäkerhetsprogram.
-Stöd och verktyg till
kommunerna vid
framtagande av
trafikstrategier
-Leder nätverket Trana
(Trafikstrategier i norra
Sverige)

Kunskapsunderlag
mm.

-Underlag för gemensamma strategier och
prioritering av åtgärder

Kunskapsunderlag
mm.

-Underlag för systematiskt och ett effektivt
trafiksäkerhetsarbete i det kommunala vägnätet.

Samhällsplanering

-Ökade förutsättningar för en integrerad,
processinriktad trafik- och bebyggelseplanering.
-En effektiv och systematisk hantering av
trafiksystemet i staden, vilket ger effekter på såväl
trafiksäkerhet som tillgänglighet och miljö
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Åtgärd/ Verksamhet

Kategori

Resultat och effekter som verksamheten bidrar till,
per indikator/målområde
Minskat antal dödade och allvarligt skadade i
järnvägstrafiken
-Gemensam inriktning för trafiksäkerhetsarbetet för
järnväg
-Förutsättningar för alla aktörer att prioritera och
arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Samverkan i GNS-järnväg och
via resultatkonferens för
trafiksäkerhetsarbetet

Samverkan inom
trafiksäkerhet

Medverkan i projekt för att
förhindra obehörigt
spårbeträdande och
självmord på järnväg, bland
annat i RESTRAIL

Samverkan inom
trafiksäkerhet/Kuns
kapsunderlag mm

-Åtgärdsförslag för att minska antalet
personpåkörningar på järnväg

Utveckling av effektsamband
och mätplaner

Kunskapsunderlag
mm

-Förutsättningar målstyrning för ökad trafiksäkerhet
inom järnväg
-Förutsättningar för alla aktörer att prioritera och
arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap
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10.2 Miljö & hälsa

Åtgärd/verksamhet 2013
Kategori

Resultat och effekter som verksamheten bidragit
till, per indikator/målområde
Klimat och energieffektivitet
Klimat:
Transportsnålt samhälle

Åtgärdsvalsstudier har
genomförts kring bland annat
gods- och pendlingsstråk,
stationsområden,
godsterminaler,
bostadsetableringar och
gruvverksamhet.
-Breda överenskommelser har
träffats med ett flertal
kommuner
-Aktiv dialog i tidiga skeden
har förts om lokaliserings- och
trafikplanering med mera
med ett flertal kommuner
bland annat i
översiktsplanearbete.
-Samverkan med Boverket,
SKL m.fl. kring bl.a. arbetet
med miljömålet God bebyggd
miljö
-Stöd och verktyg till
kommunerna vid framtagande
av trafikstrategier
-Leder nätverket Trana
(Trafikstrategier i norra
Sverige)
-Utveckling av ny
typgodkännandemetod för
emissioner och koldioxid för
lätta fordon.

Samhällsplanering

Samhällsplanering

-Väl avvägda lösningar enligt fyrstegsprincipen och
en resurseffektiv transportförsörjning.

-Bättre förutsättningar att integrera trafik- och
bebyggelseplanering
-Väl avvägda lösningar enligt fyrstegsprincipen och
en resurseffektiv transportförsörjning.
-Dialoger med kommuner och andra aktörer i tidiga
skeden skapar samsyn, gemensam målbild och bättre
samplanering och resursplanering mellan t ex.
kommunens fysiska planering, näringslivets
utvecklingsplanering och transportplaneringen

Samhällsplanering

Samsyn och samordning mellan myndigheter
gentemot kommunernas arbete med en hållbar och
transportsnål samhällsplanering.

Samhällsplanering

-Ökade förutsättningar för en integrerad,
processinriktad trafik- och bebyggelseplanering.
-En effektiv och systematisk hantering av
trafiksystemet i staden, vilket ger effekter på såväl
trafiksäkerhet som tillgänglighet och miljö

Kunskapsunderlag
mm

-Förutsättningar för minskade utsläpp från lätta
fordon

-Samverkan inom World Road
Association (PIARC)

Samverkan inom
miljö och hälsa

Samverkan med
Energimyndigheten,

Samverkan inom
miljö och hälsa

-Bättre förutsättningar för att inkludera effektiva
insatser för minskad klimatpåverkan och
anpassningar av vägtransportsystemet i planeringen
-Gemensamma kunskapsunderlag, inriktning och
prioritering
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Kategori
Naturvårdsverket,
Transportstyrelsen och
Trafikanalys kring
energieffektivisering och
förnybar energi.
Drivit och deltagit i projekt
om arbetsmaskiners miljöoch klimatpåverkan, bla
genom it-stöd.

Resultat och effekter som verksamheten bidragit
till, per indikator/målområde
-Förutsättningar för effektivare arbete för minskad
energianvändning och klimatpåverkan

Samverkan inom
miljö- och hälsa

-Bättre möjligheter för att minska arbetsmaskiners
bränsleförbrukning.
Klimat:
Energieffektiv användning
samt
Energieffektiva fordon, fartyg och flygplan med
uthållig energi-försörjning

Samverkan inom
Klimatneutrala
godstransporter på väg
(KNEG). Resultatrapport inom
KNEG.
MM-åtgärder i byggskede mm,
samt kunskapsuppbyggnad
om mobility management
genom medverkan i Epomm
etc.
-Medverkan i och ledning av
FOI-projektet Den attraktiva
regionen

Samverkan inom
miljö och hälsa

Åtaganden från medlemmar inom klimatområdet.
Resultat 2012: minskning med 286 000 ton CO2
(beräkningar sker med ett års förskjutning)

Samverkan/Kunskap
sunderlag

Förutsättningar för större nytta av om- eller
nybyggnader i infrastrukturen och minimerade
störningar då infrastrukturprojekt genomförs

Samhällsplanering

-Effektivare samverkan i planeringsprocessens olika
steg
-Förutsättningar för större utväxling av satsningar i
transportsystemet i termer av regional utveckling,
miljöeffektiv rörlighet mm

Samarbetet med
Konsumentverket kring
nyregistrerade personbilars
klimategenskaper.

Samverkan inom
miljö och
hälsa/Kunskapsund
erlag mm

Faktaunderlag för åtgärder som leder till
bränslesnålare bilar och ökad andelen förnybara
bränslen

Utveckling av modellen
Klimatkalkyl

Kunskapsunderlag
mm.

-Bedömningar av infrastrukturens energianvändning
och klimatpåverkan, bla. använd för att bedöma
Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Medverkan i den statliga
utredning om fossiloberoende
fordonsflotta som i december
lämnade sitt betänkande,
Fossilfrihet på väg

Kunskapsunderlag
mm

Åtgärdsförlag som kan bidra till omställning mot
fossilfri fordonstrafik.
Luftkvalitet:
Minska halterna
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Samverkan med kommuner
och regionala organ i
samband med arbete inom
åtgärdsprogram enligt
miljöbalken
Utveckling av den nationella
luftkvalitetsmodellen SIMAIR i
samverkan med SMHI
Arbete med regeringsuppdrag
om däck
Trafikverket har medverkat i
flera EU-arbetsgrupper
avseende fordons
miljöegenskaper och stöder
EU-kommissionens arbete
med metodutveckling och
koldioxidkrav för lätta och
tunga fordon samt
arbetsmaskiner.
Trafikverket stödjer även
arbetet i FNs ekonomiska
kommission för Europa med
att bestämma avgasutsläpp
och koldioxid för tunga
hybridfordon.
Trafikverket deltar i arbete
med förnybara bränslen
genom International Energy
Agencys (IEA) Implementing
agreement on Advanced Motor
Fuel (IEA AMF). I arbetet har
Trafikverket särskilt fokuserat
på tunga metan-dieselfordon.
För lätta fordon deltar
Trafikverket i ett projekt där
olika drivlinor och bränslen
för personbilar provas.

Kategori

Resultat och effekter som verksamheten bidragit
till, per indikator/målområde

Samverkan inom
miljö och hälsa

-Ökade förutsättningar att klara
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet.

Samverkan inom
miljö och
hälsa/Kunskapsund
erlag mm.
Kunskapsunderlag
mm.

-Kostnadseffektivare verktyg för att beräkna
luftkvalitet jfr med mätningar
-Möjlighet att prognosticera halterna.
Ökade förutsättningar för ändamålsenliga och
miljömässigt hållbara däcksval

Samverkan inom
miljö och hälsa

Förutsättningar för gemensamma metoder och regler
där fordonens miljöprestanda vid typgodkännandet
blir representativt för fordonens användning i
verklig trafik samt metod för att bestämma
koldioxidutsläpp för tunga fordon. Avgasregelverket
är centralt för Sveriges och Trafikverkets möjlighet
att förbättra luftkvaliteten och nå uppsatta mål.

Samverkan inom
miljö och hälsa

-Underlag för regelstyrning som ett verktyg för att
förbättra luftkvaliteten
-Grund för benchmarkdata för olika drivlinor i
samma grundfordon såsom Etanol, Gas, Bensin,
Diesel, HVO, El, Hybrid.

Buller:
Minskat antal bullerutsatta
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Kategori
Förslag för åtgärdsprogram
enligt
Kunskapsunderlag
omgivningsbullerdirektivet för
mm
större vägar, järnvägar och
flygplatser
Samverkan med SKL,
Naturvårdsverket, Boverket
och Socialstyrelsen.
Deltagande i
Naturvårdsverkets
samordningsarbete för
myndigheters arbete med
omgivningsbuller.
Bidragit med underlag till
Sveriges synpunkter på EUlagstiftning med bullerkrav för
nya bilar, lastbilar och bussar

Resultat och effekter som verksamheten bidragit
till, per indikator/målområde
Bättre förutsättningar för att effektivt inkludera
bulleråtgärder i planeringen

Samverkan inom
miljö och hälsa

Gemensam handlingsplan och inriktning för frågor
som rör buller.

Samverkan inom
miljö och hälsa

-Gemensam vägledning för buller och vibrationer från
väg- och spårtrafik
-Förutsättningar att identifiera och lösa målkonflikter.

Kunskapsunderlag
mm.

Underlag för beslut om hur bullernivåer i samhället
kan minskas så samhällsekonomiskt effektivt som
möjligt (Det är av största vikt att bullernivåerna
begränsas vid källa)

10.3 Tillgänglighet
Nedan redovisas ett urval av åtgärder som genomförts under 2013 och dess bedömda eller beräknade bidrag
till transportpolitikens funktionsmål. Redovisningen görs med utgångspunkt från regeringens
målpreciseringar.
Vissa av de åtgärder som bidrar till förbättrad kvalitet för näringslivets transporter, förbättringar avseende
medborgarnas resor och förutsättningarna att välja kollektivtrafik bedöms även bidra till förbättrad
tillgänglighet inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. Därför redovisas inte åtgärder
med bäring på denna målprecisering särskilt. Vidare bedöms åtgärder som förbättrar förutsättningarna för
att välja kollektivtrafik, gång och cykel i hög grad bidra även till målsättningen att förbättra medborgarnas
resor. Dessa målpreciseringar redovisas därför gemensamt.

Åtgärd/verksamhet 2013

Kategori

Resultat och effekter som verksamheten
bidrar till, per indikator/målområde
Medborgarnas resor förbättras genom ökad
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet/
Förutsättningarna för att välja
kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
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Gemensam avsiktsförklaring
för ökad punktlighet i
järnvägstrafiken har
undertecknats och en första
resultatkonferens
genomförts.
Medverkan i eller ledning av
samarbetsprojekt eller råd,
bland annat inom
Partnerskap för fördubblad
kollektivtrafik
Samarbete med och stöd till
regionala
kollektivtrafikmyndigheter
Deltagande i arbetet med att
etablera nationellt
forskningscenter för
utvecklad kollektivtrafik
Samverkansarbeten för
förbättrad trafikinformation
– med fokus på
tjänsteutveckling och
tillgängliggörande av data,
bl.a. projektet Realtid i
samverkan
-Revidering och uppdatering
av ITS handlingsplan
påbörjad
-Expertstöd i bland annat
arbetet med delegerade
akter enligt ITS-direktivet.

Kategori

Resultat och effekter som verksamheten
bidrar till, per indikator/målområde

Samverkan för
effektivare
personresor/godst
ransporter

-Gemensam grund för målstyrning för bättre
punktlighet. Målsättningen är 95 % punktlighet
2020 på 5-minutersnivå.

Samverkan för
effektivare
personresor
Samverkan för
effektivare
personresor
Samverkan för
effektivare
personresor

- Ökad kunskap och samsyn kring roller,
kundbehov och prioriteringar bland ansvariga
aktörer.
- Förbättrade förutsättningar för utveckling av
kundorienterade lösningar
-Ökade förutsättningar för koordinering av
kollektivtrafikförsörjningsprogram och
infrastrukturplanering, och därmed effektiv
utveckling av kollektivtrafikresandet
-Forskningscentrumet K2 startade sin
verksamhet 2013
-Ökade förutsättningar för implementering av
forskningsresultat

Samverkan för
effektivare
personresor

-Utveckling av system för realtidsinformation för
kollektivtrafikresenärer
-Förutsättningar för andra aktörer att utveckla
anpassade tjänster, för bl.a. trafikinformation.

Kunskapsunderlag
mm

-Bidrag till strategisk inriktning och till ITSlösningar för förbättrad framkomlighet, säkerhet
mm.

Vägledning för nationella och
regionala cykelplaner

Kunskapsunderlag
mm

-Bättre förutsättningar för enhetlighet i den
nationella, regionala och kommunala
planeringen vad gäller cykel.

Samverkan i Nationella
Cykelrådet

Samverkan för
effektivare
personresor

-Gemensam planering och prioritering av
aktiviteter för ökad och säker cykling

Nationell cykelkonferens och
andra regionala
mötesplatser för samverkan
kring cykelfrågor

Samverkan för
effektivare
personresor

-Ökad kunskap inom vissa specifika områden
rörande cykel
-Ökade förutsättningar att inkludera cykel i
planeringen
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Kategori

-Medverkan i och ledning av
FOI-projektet Den attraktiva
regionen

Samhällsplanering

-MM-åtgärder i byggskede
mm, samt
kunskapsuppbyggnad om
mobility management genom
medverkan i Epomm etc.
Åtgärdsvalsstudier har
genomförts kring bland
annat gods- och
pendlingsstråk,
stationsområden,
godsterminaler,
bostadsetableringar och
gruvverksamhet.
-Breda överenskommelser
har träffats med ett flertal
kommuner
-Aktiv dialog i tidiga skeden
har förts om lokaliseringsoch trafikplanering med
mera med ett flertal
kommuner bland annat i
översiktsplanearbete.
-Stöd och verktyg till
kommunerna vid
framtagande av
trafikstrategier
-Leder nätverket Trana
(Trafikstrategier i norra
Sverige)

Resultat och effekter som verksamheten
bidrar till, per indikator/målområde
-Effektivare samverkan i planeringsprocessens
olika steg
-Förutsättningar för större utväxling av
satsningar i transportsystemet i termer av
regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet mm

Samverkan/
Kunskapunderlag

Förutsättningar för större nytta av om- eller
nybyggnader i infrastrukturen och minimerade
störningar då infrastrukturprojekt genomförs

Samhällsplanering

-Väl avvägda lösningar enligt fyrstegsprincipen
och en resurseffektiv transportförsörjning.

Samhällsplanering

Samhällsplanering

-Bättre förutsättningar att integrera trafik- och
bebyggelseplanering
-Väl avvägda lösningar enligt fyrstegsprincipen
och en resurseffektiv transportförsörjning.
-Dialoger med kommuner och andra aktörer i
tidiga skeden skapar samsyn, en gemensam
målbild och bättre samplanering och
resursplanering mellan t ex. kommunens fysiska
planering, näringslivets utvecklingsplanering
och transportplaneringen
-Ökade förutsättningar för en integrerad,
processinriktad trafik- och bebyggelseplanering.
-En effektiv och systematisk hantering av
trafiksystemet i staden, vilket ger effekter på
såväl trafiksäkerhet som tillgänglighet och miljö
Transportsystemet utformas så att det är
användbart för personer med funktionsnedsättning.

Samverkan i nationellt och
regionala råd för
tillgänglighet och
användbarhet för

Samverkan för
effektivare
personresor

- Ökad kunskap och samsyn kring behov och
prioriteringar
-Bättre förutsättningar att inkluderar
funktionshinderperspektivet i planeringen.
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funktionshinderfrågor
(RTAF)
Trafikslagsövergripande
mätning av upplevd
användbarhet i för personer
med olika
funktionsnedsättningar
Expertstöd i samband med
bland annat revideringar av
TSD avseende
funktionshindrade, och vid
genomförande av åtgärder.
Riktlinje för utformning av
järnvägsstationer (inom
Trafikverkets
ansvarsområde)

Kategori

Resultat och effekter som verksamheten
bidrar till, per indikator/målområde

Samverkan för
effektivare
personresor/Kuns
kapsunderlag mm

-Möjlighet till uppföljning
-Bättre förutsättningar att inkludera
funktionshinderperspektivet i planeringen.

Kunskapsunderlag
mm

-Förutsättningar för fler
tillgänglighetsanpassade stationer,
busshållplatser och fordon.

Kunskapsunderlag
mm

-Ökade förutsättningar för effektivare planering
och anpassningar av bytespunkter
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt
använda transport-systemet, och vistas i
trafikmiljöer, ökar

Samverkan med SKL, RPS,
Skolverket och NTF kring
frågor som rör barn och
trafik
Nationell undersökning av
barns fritidsvägar påbörjad
Den svenska delen av
internationell studie om
barns rörelsefrihet
publicerad.
Samarbete med
Folkhälsoinstitutet och SKL
för att ta tillvara
erfarenheterna från
försöksverksamheterna från
uppdraget Barn och ungas
inflytande i
samhällsplaneringen.

Utvecklade
redovisningsmetoder för
samlade effektbedömningar

Samverkan för
effektivare
personresor

-Ökade förutsättningar att inkludera trafikfrågor
i skolans arbete
-Gemensam inriktning för aktörernas arbete

Kunskapsunderlag
mm

-Ökade förutsättningar att beakta barns behov
och förutsättningar i planeringen

Kunskapsunderlag
mm

-Ökade förutsättningar att beakta barns behov
och förutsättningar i planeringen

Samhällsplanering
/Samverkan

Rutiner och arbetssätt för att för att ge barn
och unga större inflytande och medverkan i
samhällsplaneringen

Kunskapsunderlag
mm

Arbetsformerna, genomförandet och
resultaten av transport-politiken medverkar
till ett jämställt samhälle.
-Större förutsättningar att inkludera
jämställdhetsaspekter i planeringen.
-Generellt bidrar de insatser som ökar
attraktiviteten för bland annat cykel och

Sida 51 av 54

Åtgärd/verksamhet 2013

-Medverkan i
samverkansarbetet för
destinationsutveckling och
ökad tillväxt inom
besöksnäringen
-Regionala samarbeten i
dialog med turistnäringen
Gemensam avsiktsförklaring
för ökad punktlighet i
järnvägstrafiken har
undertecknats och en första
resultatkonferens
genomförts.

Kategori

Samverkan för
effektivare
personresor

Samverkan för
effektivare
personresor/godst
ransporter

Resultat och effekter som verksamheten
bidrar till, per indikator/målområde
kollektivtrafik till ökad reell tillgänglighet till
transportsystemet för både män och kvinnor.
Kvaliteten för näringslivets transporter
förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften

Ökade förutsättningar för turistresor och
utveckling inom besöksnäringen

-Gemensam grund för målstyrning för bättre
punktlighet. Målsättningen är 95 % punktlighet
på 5-minutersnivå.
-Ökade förutsättningar för kostnadseffektiva
transportupplägg
-Effektivare planering genom strukturerad
dialog i tidiga skeden
-Samsyn om intermodala noder och prioriterade
stråk
-Ökad kunskap och samsyn om behov och
prioriteringar
-Bättre förutsättningar att beakta behov för
distributionstrafik m.fl. i planeringen

Samverkan med näringslivet
i bland annat
Godstransportråd,
Näringslivsrådet

Samverkan för
effektivare
godstransporter

Samverkan med
storstadsregioner och
näringsliv kring citylogistik

Samverkan för
effektivare
godstransporter

Driver sekretariat för arbetet
med inrättandet av
godskorridor 3, StockholmPalermo

Samverkan för
effektivare
godstransporter

-Bidrag till ökad framkomlighet och
konkurrenskraft för gränsöverskridande
godstrafik på järnväg

Kunskapsunderlag
mm

-Kunskap om nuläge och problem rörande
järnvägens depåer.
-Ökade förutsättningar för utveckling av
fungerande marknader i järnvägens sidosystem.

Aktörskartläggning som
initierats inom ramen för
samverkan i Nationellt
depåråd
Inventering av Trafikverkets
lastplatser

Kunskapsunderlag
mm

-Revidering och uppdatering
av ITS handlingsplan

Kunskapsunderlag
mm

-Kunskap om behov och nyttjande
-Underlag till effektiviseringar av Trafikverkets
tillhandahållande
-Bidrag till strategisk inriktning och till ITSlösningar för förbättrad framkomlighet, säkerhet
mm.
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-Expertstöd i bland annat
arbetet med delegerade
akter enligt ITS-direktivet.
MM-åtgärder i byggskede
mm, samt
kunskapsuppbyggnad om
mobility management genom
medverkan i Epomm etc.

Kategori

Resultat och effekter som verksamheten
bidrar till, per indikator/målområde

Samverkan/
Kunskapunderlag
mm

Förutsättningar för större nytta av om- eller
nybyggnader i infrastrukturen och minimerade
störningar då infrastrukturprojekt genomförs
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