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1 Inledning  
I enlighet med regleringsbrevet för verksamhetsåret 2012 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 12 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.  

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.   

Trafikverket har valt att låta redovisningen omfatta all verksamhet som finansieras av anslagsposterna, 
således även forskning, utveckling och demonstration, museiverksamheten samt bidrag till ideella 
organisationer. 
 
Rapporten ska, i enlighet med regleringsbrevets krav, innefatta 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 befintligt ekonomisystem kunna 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 

 forskning och innovation samt 

 museiverksamhet, bidrag till ideella organisationer mm 

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 2012.  
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Därefter följer en redovisning av inriktning och åtgärder inom respektive kategori, vilket innebär att åtgärder 
som har bäring mot såväl tillgänglighet som ökad trafiksäkerhet och förbättrad miljö och hälsa återfinns 
under respektive avsnitt. 
 
I ett särskilt avsnitt redovisas verksamhetens kostnader, tillsammans med en bedömning av de nyttor 
åtgärderna genererar i förhållande till de resurser verksamheten tar i anspråk.  
 
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.  
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2 Verksamhetens inriktning 2012 och resultat i sammanfattning 

2.1 Inriktning 2012 

Insatser som genomförs inom ramen för ”övriga effektiviseringar av transportsystemet” ingår ofta som delar 
av ett större sammanhang. För att få stor effekt krävs ofta åtgärder från flera aktörer, ofta genom en 
kombination av information, påverkan, uppföljning, regler och skatter.  

 

Åtgärder som påverkar behovet av transporter och val av trafikslag samt åtgärder som effektiviserar 
nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon kan ge kostnadseffektiva bidrag till transportpolitikens mål. 
Åtgärderna kan också vara ett verkningsfullt medel för att i samband med infrastrukturåtgärder minska 
störningar innan och vid genomförande. Åtgärderna kan således preciseras dels ur ett systemperspektiv och 
dels utifrån en brist vid en specifik plats eller sträcka. Båda tillvägagångssätten behöver användas för att lyfta 
och lösa både systembrister och platsspecifika brister.  
 
Trafikverkets insatser i tidiga skeden av planeringsprocessen är en mycket viktig del av samverkan för att 
säkerställa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. För att ge bidrag till de transportpolitiska målen är det 
väsentligt att transportfrågor – såväl på strategisk som på operativ nivå – introduceras och hanteras i ett 
tidigt skede av planeringen. Ett samspel mellan planeringen av transportsystem och bebyggelse är en 
förutsättning för att åstadkomma hållbara städer och regioner.  
 
Fokus i Trafikverkets verksamhet har förändrats från att i vissa fall ge stöd till eller att arbeta direkt med 
bland annat åkeriföretag, taxibolag och trafikhuvudmän, till en tydligare satsning på arbetet med 
samhällsplaneringen och användningen av fyrstegsprincipen i planering av transportsystemet. En aktiv 
medverkan i samhällsplaneringen innebär att tillsammans med övriga aktörer integrera planeringen av 
bebyggelse, infrastruktur och transporter. Detta skapar förutsättningar för att bättre tillgodose alla olika 
gruppers behov och krav på transportsystemets utformning och funktion. Den påbörjade satsningen på att 
arbeta proaktivt i samhällsplaneringens tidiga skeden och att tillämpa fyrstegsprincipen i all planering har 
utvecklats under 2012. För Trafikverket innebär det att vi tillhandahåller kunskap om åtgärder i alla fyra 
stegen i genomförandet av åtgärdsvalsstudier, men inte utför direkt arbete med enskilda aktörers egna resor 
och transporter. 
 
Inom ramen för vårt tidigare arbete med näringslivets aktörer tecknades överenskommelser med bland 
annat åkeriföretag och taxibolag om åtgärder för att respektive aktör ska bedriva sin egen verksamhet 
hållbart. Trafikverket har under 2012 avslutat alla samarbeten med enskilda företag, för att i stället kunna 
öka resurserna inom samhällsplanering tidiga skeden. Trafikverket har fullföljt sina åtaganden i gällande 
överenskommelser, men inga nya överenskommelser har tecknats under 2012.   
 
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 
transportpolitiskens mål. För att möjliggöra såväl Trafikverkets eget arbete som den samverkan som sker 
med sektorns aktörer krävs ett omfattande arbete med att ta fram, förvalta och förmedla kunskap, metoder 
och modeller. Inom det arbetet som ger förutsättningar för att effektivisera och skapa säkra och miljömässigt 
hållbara personresor och godstransporter har satsningarna under 2012 därför fortsatt inriktats på att 
utveckla kunskap, modeller, expertstöd med mera till kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter, 
branschorganisationer med flera. Även satsningen på forskningsprojekt inom området har fortsatt under 
året. 
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2.2 Verksamhetens resultat i sammanfattning 

Sammantaget gör Trafikverket bedömning att den verksamhet som finansieras med anslagsposterna ”övriga 
insatser för effektivistering av transportsystemet” på ett effektivt sätt bidrar till transportpolitikens mål. 
Nyttan av åtgärderna som redovisas i denna rapport och resultaten som summeras i resultatmatrisen i 
avsnitt 12 bedöms sammantaget motivera de kostnader som verksamheten genererar. 
 

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 
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 genomförs inom ramen för den verksamhet som finansieras med dessa anslag – 
såväl kunskapsframtagning som samverkan med aktörer – utgör i hög grad delar i det samlade långsiktiga 
arbetet med systemförändringar som genererar måluppfyllelse. Åtgärderna bidrar samlat till beslut om en 
effektiv verksamhet, kunskapsuppbyggnad i samhället, underlag för effektiva beslut bland aktörer inom 
transportsektorn och samsyn kring nya förbättrade systemförutsättningar, vilket sammantaget leder till en 
förbättrad användning av transportsystemet. 
 
Liksom för annan verksamhet genereras effekterna i samband med att trafiken förändras och fortsätter att 
genereras under åtgärdens hela livslängd. Det innebär 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. Till exempel genererar inköp av bränslesnåla fordon eller byte av 
färdsätt från bil till kollektivtrafik effekter under hela fordonets livslängd respektive så länge man väljer att 
använda kollektivtrafik som färdsätt. 
 
Eftersom åtgärderna inte sällan handlar om förändringar i hela transportsystemet blir verkningsgraden 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. 
 

 

Kategori

Samhällsplanering 47

Samverkan för effektiva personresor 30

Samverkan för effektiva godstransporter 20

Samverkan inom trafiksäkerhet 18

Samverkan inom miljö och hälsa 15

Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm 56

Forskning och innovation 115

Museiverksamhet, bidrag till ideella organisationer mm 68

Totalt 368

Utfall 2012 mkr
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Nedan redovisas exempel på leveranser under 2012, i huvudsak från den verksamhet som genomförs i 
samverkan med övriga aktörer: 
 
- Trafikverket har under året etablerat arbetet med fokus på samhällsplaneringens tidiga skeden. 

Inriktningen lägger grunden för verksamhet med hög utväxling i termer av bidrag till transportpolitikens 
mål, och bedöms därför väl motivera de resurser som nu satsas inom området. Våra tidiga dialoger har 
bidragit till ett ökat gehör för trafikfrågornas behov och förutsättningar och leder i många fall till att 
kommuner har anpassat sina översiktplaner och detaljplaner. 

- Som en del av arbetet med ökad andel kollektivtrafik har Trafikverket deltagit i partnersamverkan för 
fördubblad kollektivtrafik. Under året har arbetet bland annat bedrivits i projekt som rör betalsystem, 
avtal och tillgång till offentligägd infrastruktur.  

- Samarbeten med de nybildade regionala kollektivtrafikmyndigheterna har etablerats under 2012. 
Trafikverkets regioner har medverkat i dialoger och samverkansaktiviteter för att ge råd och stöd i fråga 
om utformning av första generationens trafikförsörjningsprogram. 

- Trafikverket har deltagit i etableringen av ett nytt nationellt forskningscentrum för en utvecklad 
kollektivtrafik som startar sin verksamhet under början av 2013. 

- Under året initierade Trafikverket ett långsiktigt samarbete för att genom systematiskt arbete förbättra 
punktligheten inom järnvägstrafiken. 

- Regionalt och lokalt genomförs ett flertal cykelsatsningar. Ett exempel på ett större arbete är EU-
projektet Öresund som cykelregion. 

- Trafikverket har under året bedrivit en rad samverkansarbeten som syftar till att möjliggöra 
tjänsteutveckling, driva på arbetet med att ta fram nya tjänster till slutanvändare och för att säkerställa 
kvalitén på Trafikverkets tjänster för trafikinformation och trafikledning. 

- Trafikverkets regioner samverkar med övriga aktörer i en nationell satsning på citylogistik.  
- Trafikverket har under året arbetat med inrättandet av Godskorridor 3, Stockholm–Palermo, för högre 

framkomlighet för de gränsöverskridande godstransporterna på järnväg.  
- 2012 etablerade Trafikverket ett Nationellt depåråd för att bidra till en välfungerande samverkan mellan 

järnvägssystemets huvud- och sidosystem.  
- Under 2012 har Trafikverket samlat en analysgrupp med nationella aktörer med uppdrag att se över 

både etappmål och indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet. Analysen visar att det är möjligt att skärpa 
målen i enlighet med det nya EU-målet. 

- Säker cykling har pekats ut som det viktigaste området för att nå målet om allvarligt skadade till 2020. 
Under 2012 ett arbete påbörjats för att ta fram ett aktörsgemensam strategi för säkrare cykling.  

- Trafikverket har i samverkan med berörda aktörer vidareutvecklat den gemensamma motorcykel- och 
mopedstrategin. Strategin har utvecklats och anpassats efter nya EU-mål, ny kunskap samt efter 
aktörernas genomförda åtgärder.  

- Trafikverket beslutade under 2012 att antalet som omkommer i järnvägssystemet ska halveras till år 
2020 jämfört med år 2010. Ett arbetet har därför startats upp med fokus på målstyrning och utpekade 
indikatorer. Som ett led i detta bildades under året en grupp för nationell samverkan, GNS-järnväg.   

- Samarbeten med transportköpare och transportutförare, både företag och offentliga organisationer, med 
syfte att höja kunskapen om logistikupplägg, krav i upphandlingar, sparsam körning, installation av 
stödsystem, testresenärsprojekt och företagskort för ökat kollektivtrafikresande etcetera har bidragit till 
åtgärder hos aktörerna som har genererat närmare 60 000 ton minskade koldioxidutsläpp och 126 GWh 
minskad energianvändning.  
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3 Samhällsplanering  

3.1 Verksamhetens inriktning 2012  

Under 2012 har Trafikverket 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 planeringens tidiga skeden 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.  

3.2 Resultat/leveranser 2012  

 
Samverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden 
 
Trafikverkets regioner har under 2012 engagerat sig i ett flertal olika sammanhang i samhällsplaneringens 
tidiga skeden. Tidiga diskussioner har förts med flera kommuner om lokaliserings- och trafikplanering, de 
transportpolitiska målen och fyrstegsprincipen inför bland annat arbetet med revidering av översiktsplaner. 
Våra tidiga dialoger har bidragit till ett ökat gehör för trafikfrågornas behov och förutsättningar och leder i 
många fall till att kommuner har anpassat sina översiktplaner och detaljplaner. 
 
Vi arbetar även systematiskt med att öka engagemanget i samhällsplaneringens tidiga skeden genom breda 
överenskommelser, kring åtgärdsvalsstudier och i kontinuerlig dialog med kommunerna. (Denna verksamhet 
finansieras till viss del även med annat anslag.) 
 
Överenskommelser har under året träffats med ett flertal kommuner över hela landet. Som exempel kan 
nämnas  Lund, Kalmar, Falun och Sundsvall, och flera kommuner är på gång. Överenskommelserna syftar 
till att skapa en övergripande gemensam plattform för Trafikverket och de berörda aktörerna. 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. 

 
I bred samverkan med andra aktörer har vi ett flertal åtgärdsvalsstudier igång och vi ser nu resultatet i form 
av olika åtgärdspaket med många steg 1- och 2- lösningar. Åtgärdsvalsstudierna är en tillämpning av 
fyrstegsprincipen och innebär att aktörerna gemensamt tar ställning till de lämpligaste åtgärderna för att 
lösa ett visst problem i transportsystemet. 
 
Initiativtagare av en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, en kommun, region eller annan aktör. Under 
året har arbete med åtgärdsvalsstudier bedrivits kring bland annat gods- och pendlingsstråk, 
stationsområden, godsterminaler, bostadsetableringar och gruvverksamheter. Exempel på åtgärdsvalsstudier 
som slutförts under 2012 innefattar E20 genom Västra Götaland, stråket Kristianstad – Älmhult och 
Borlänge bangård. Med utgångspunkt från resultaten kommer vi ta ställning till vilka steg 1- och 2-åtgärder 
där Trafikverket kan vara en aktiv part i genomförandet. 
 
I samband med framtagande av ny översiktsplan i Gällivare ingår Trafikverket i en arbetsgrupp med uppgift 
att ta fram underlag till en trafikstrategi. Kommunen har också riktat ett särskilt fokus på Trafikverket i 
inledningen av sitt översiktsplanearbete och inkommit med önskemål om Trafikverkets planer, riktlinjer, 
strategier. Trafikverket deltar även aktivt i den första gemensamma översiktsplan som nu tas fram av 
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Falun/Borlänge. Trafikverket har bidragit med inspel och synpunkter för att bland annat lyfta transportsnål 
samhällsplanering och trafikfrågor. 
 
Ett annat gott exempel på Trafikverkets engagemang i tidigt skede är samarbetet med Täby kommun, där 
den nuvarande galoppverksamheten kommer att flytta. Under året har ett visionsarbete bedrivits, som syftar 
till att områdets markägare ska enas om en gemensam målbild innan den formella planprocessen enligt 
plan- och bygglagen påbörjas. Inom området ska finnas plats för bland annat bostäder, arbetsplatser, service, 
idrott och stadspark. Trafikverket har tillsammans med bland annat SL deltagit i dessa diskussioner, med 
fokus på hur området ska kunna kollektivtrafikförsörjas på ett bra sätt.  
 
I region Nord har Trafikverket tagit initiativ till ett nätverk, Trana (Trafikstrategier i norra Sverige) som 
syftar till att stötta kommunernas framtagande av trafikstrategier. Strategierna tas fram enligt metoder som 
utarbetats i projektet Trafik för en attraktiv stad (Trast), och är ett bra instrument för kommunerna att ta ett 
strategiskt helhetsgrepp över trafikfrågorna relaterat till samhällsplaneringen i stort.  
 
Även under 2012 har Trafikverket tillsammans med kommuner genomfört ett antal seminarier om Hållbar 
samhällsplanering för att ge kommunerna mer konkreta verktyg för att planera för ett transportsnålt, cykel- 
och kollektivtrafikvänligt samhälle. Sådana seminarier har bland annat genomförts i Region Mitt, Väst och 
Syd. Under året har vi dessutom anordnat kunskapshöjande seminarier kring citylogistik tillsammans med 
ett antal kommuner. 
 
Samverkan för precisering av riksintressen 
 
Trafikverket har under året arbetat intensivt med att riksintresseprecisera ett antal hamnar och flygplatser i 
landet. Som exempel kan nämnas Trelleborgs hamn och Malmö flygplats. Trelleborgs hamn är av 
riksintresse för sjöfarten och Trafikverket har tagit initiativ till att ta fram en rapport för att precisera 
innebörden och konsekvenserna av riksintresset Trelleborgs hamn samt att beskriva de funktioner som ingår 
i riksintresset. Arbetet har letts av Trafikverket i samarbete med länsstyrelsen Skåne, Trelleborgs hamn och 
Trelleborgs kommun. 
 
Arbetet med riksintressepreciseringen av Malmö flygplats har skett parallellt med berörda kommuners 
arbete med den fördjupade översiktsplanen för Sturup. 
 
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, 
men har ambitionen att överföra resurser från den formella planhanteringen till den samverkan som sker i 
samhällsplaneringens tidiga skeden. Under 2012 har en genomlysningen av planhanteringen genomfört i 
syfte att  effektivisera remissförfarandet. 
 
Barn och ungas inflytande i samhällsplaneringen 
 
I oktober 2012 genomförde Boverket tillsammans med Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting 
konferensen Livet i den goda staden. Årets tema var den sociala dimensionen av hållbar stadsutveckling. Ett 
projekt som redovisades under konferensen var det regeringsuppdrag om barn och ungas inflytande i 
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samhällsplaneringen som Trafikverket och Boverket genomfört under året. Projektet har bedrivit 
försöksverksamhet i ett antal kommuner för att ta fram rutiner och arbetssätt som ökar barns inflytande och 
delaktighet i samhällsplaneringen. Kommunerna som deltagit i uppdraget är Trelleborg, Göteborg, Örebro, 
Hällefors, Borlänge och Östersund.  
 
Uppdragets erfarenheter av delaktighet och inflytande är resultatet av att mer än 1000 unga fått möjlighet att 
komma till tals. Även närmare 200 vuxna – pedagoger, planerare, förvaltningschefer, politiker etcetera – har 
deltagit.  
 
Som exempel på ny kunskap från uppdraget kan nämnas: 
 

 Hur delaktigheten i utvecklingen av bland annat transportsystemet ska stärkas, så att behov hos barn 

som är berörda kan göras synliga och därmed tas om hand 

 Hur utvecklingen av infrastrukturen ska utgå från barns och ungas behov 

 Hur Trafikverket ska utveckla metoder för medborgardialogen som fungerar för barn samt även 

andra grupper i samhället 

 Hur Trafikverkets verksamhet genom att utgå från samhällets och kundernas behov kan vara 

nyskapande, vara med och utveckla samhället och driva förändringar för ökad kundnytta 

 Effektiviseringar i de fysiska planprocesserna i form av kostnader som vi undviker i senare skeden. 
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4 Samverkan för effektivare personresor   

4.1 Verksamhetens inriktning 2012 

 
Verksamheten har under 2012 särskilt inriktats mot insatser för ökad och säker cykling samt ökat resande 
och förbättrad kvalitet inom kollektivtrafiken. En väsentlig del av de lösningar som förväntas komma att 
föreslås utifrån framtida åtgärdsvalsstudier är åtgärder inom cykel- och kollektivtrafikområdet. Andra 
insatser som i hög grad genomförs i samverkan för att bidra till effektivare personresor är arbetet med 
effektiva och attraktiva bytespunkter för alla samt förbättrad trafikinformation.  

4.2 Resultat/leveranser 2012  

 
Dialogen med aktörer och intressenter om möjligheterna att skapa effektivare personresor har fortgått och 
fördjupats under året. Samverkansarbetet sker huvudsakligen på nationell och regional nivå, men även 
internationellt inom vissa områden, bland annat vad gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning. Sammantaget bedöms arbetet under 2012 ha bidragit till en ökad samsyn om 
förbättringsmöjligheter och prioriteringar. Exempel på viktiga samarbeten och resultat redovisas nedan.  
 
Samverkan för ökat resande och förbättrad kvalitet inom kollektivtrafiken 
 
Kollektivtrafikbranschens aktörer arbetar gemensamt i partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. 
Trafikverket deltar tillsammans med Bussbranschens riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna, 
Svenska taxiförbundet, Svensk kollektivtrafik, Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under året har 
arbetet bland annat bedrivits i projekt som rör betalsystem, avtal och tillgång till offentligägd infrastruktur. 
Andra prioriterade frågor rör utvecklingen av de regionala kollektivtrafikprogrammen. Under året 
publicerades en vägledning med principer för hur kollektivtrafikföretag under konkurrensneutrala och icke-
diskriminerade former bör beredas tillträde till bytespunkter för kollektivtrafiken. 
 
Samarbeten med de nybildade regionala kollektivtrafikmyndigheterna har etablerats under 2012. 
Trafikverkets regioner har medverkat i dialoger och samverkansaktiviteter för att ge råd och stöd i fråga om 
utformning av första generationens trafikförsörjningsprogram. Trafikverket nationellt har medverkat i flera 
konferenser som anordnats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och även inlett en mer systematisk 
dialog med SKL och andra statliga myndigheter som har uppgifter utifrån den nya kollektivtrafiklagen. 
Verksamheten är prioriterad och aktiviteter har genomförts internt i syfte att höja kunskapen och klargöra 
hur Trafikverket fortsättningsvis på bästa sätt kan stödja de nya myndigheterna.  
 
Trafikverket har under året deltagit i arbetet med att etablera ett nytt nationellt forskningscentrum för att 
bidra till en utvecklad kollektivtrafik. Konceptet bygger på att branschen tillsammans med företrädare för 
samhället involveras i processen så att forskningsresultaten lättare ska kunna få praktiskt genomslag. 
Verksamheten kommer till en tredjedel 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 väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Centrat – med namnet 
Kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik – kommer under början av 2013 att starta sin 
verksamhet i Lund. 
 
Ett flertal insatser pågår för att förbättra punktligheten inom järnvägstrafiken. En högre grad av systematik 
och samordning mellan aktörerna bedöms dock rymma stora potentialer. Trafikverket har därför initierat ett 
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långsiktigt samarbete med Branschföreningen Tågoperatörerna, Föreningen Svenska Järnvägsentreprenörer, 
Swedtrain, Svensk kollektivtrafik och Jernhusen för att genom systematiskt arbete förbättra punktligheten 
inom järnvägstrafiken. Parterna har undertecknat en avsiktsförklaring, och arbetet under året har fokuserat 
på gemensamma mål och indikatorer. Utgångspunkten för samarbetet är det arbetssätt som med framgång 
tillämpats i Sverige för att förbättra trafiksäkerheten på väg.  
 
Trafikverkets 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. En viktig del är att i rådet få inspel till 
Trafikverkets kort- och långsiktiga planering av verksamheten. Det har framförts önskemål från aktörer om 
att även bilda motsvarande råd på regional nivå och under året har etablering av sådana påbörjats i flera 
regioner. 
 
Trafikverket har under flera år drivit ett nätverk med branschrepresentanter för kollektivtrafikbranschen i 
syfte att utveckla kollektivtrafikerbjudanden till företag. Arbetet har bidragit till utveckling av initiativ och 
kunskap och nätverket har nu tagits över för fortsatt drift av Svensk kollektivtrafik. 
 
Trafikverket har under året även deltagit i samverkansarbete som syftar till att öka tillgängligheten – till fots, 
med cykeln eller i kollektivtrafiken. Ett exempel är EU-projektet Isemoa, som har utvecklat ett 
ledningssystem för att stödja kommuner och regioner i deras arbete med att förbättra tillgängligheten i 
utemiljön och kollektivtrafiken.  
 
Samverkan för ökad och säker cykling 
 
Samverkan för frågor kring cykling sker bland annat i det nationella planeringsrådet för cykelfrågor som 
Trafikverket driver tillsammans med övriga myndigheter, cykelorganisationer, Sveriges kommuner och 
landsting, region Halland och näringsdepartementet. Under året har rådets parter genomfört en gemensam 
prioritering och planering av aktiviteter som ska genomföras under kommande år. Planeringen utgår från 
den cykelstrategi Trafikverket redovisades till regeringen 2011. Bland de aktiviteter som påbörjats 2012 kan 
nämnas arbetet med gemensamma konkretiserade mål samt en vägledning för hur regionala cykelplaner kan 
tas fram och hur samverkansarbetet mellan Trafikverket och kommunerna ska bedrivas. 
 
Regionalt och lokalt genomförs ett flertal cykelsatsningar. Ett exempel på ett större arbete är EU-projektet 
Öresund som cykelregion som i slutet av året genomförde sin slutkonferens. Arbetet – där Trafikverket har 
deltagit som en part – har bland annat inriktats mot bättre förutsättningar för cykelturism genom vägvisning 
och möjligheter att ta fram kartor av god kvalitet. Trafikverkets arbete inom projektet har även fokuserat på 
långväga cykelpendling, att utveckla kvaliteten på cykelparkeringar vid bytespunkter samt möjligheten att 
kunna resa med cykel på tåg. Ett av resultaten är en regional reseplanerare som inkluderar möjligheten att 
kombinera resor med cykel och kollektivtrafik inom hela Öresundsregionen. Projektet har även producerat 
en benchmarkingdokument för att öka förutsättningarna för att integrera cykel i planeringen i regionen.  
 
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 vid 
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genomförande av objekt. Vid förändringar och åtgärder i bytespunkter sker alltid ett samarbete med berörda 
kommuner och länstrafikbolag. 
 
2012 inleddes ett samverkansarbetet mellan Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket, som syftar 
till att utveckla stödet till kommunerna via SKL, bland annat vid genomförande av åtgärder på hållplatser 
och bytespunkter. Arbetet har fokus på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  
 
Trafikverket har under året samverket med länstrafikbolag, i synnerhet SL, kring frågor som rör utformning 
etcetera, bland annat för ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Samverkan syftar till att 
koordinera åtgärder, gemensamt tolka styrande dokument med mera.  
 
I projektet Attraktiva stationer, som avslutades 2010, utarbetades en strukturerad arbetsprocess som stöd för 
lokal samverkan. Processen är inriktad på att förbättra samarbetet mellan ansvariga aktörer, öka 
resenärsfokus samt få en utveckling av stationen. Under 2012 har samverkan utifrån modellen skett på åtta 
stationer, och på flera av dessa finns koppling mellan genomförda åtgärder och ökad kundnöjdhet. 
Trafikverket har under hösten 2012 påbörjat en uppföljning av samverkansmodellen för att se vad som 
ytterligare kan förbättras, utvecklas och förenklas så att erfarenheterna enklare kan spridas till fler stationer. 
 
På järnvägsstationer tillhandahålls ledsagning till personer med funktionshinder. 2012 har Jernhusen i 
samarbete med Trafikverket tillhandahållit ledsagning på 124 stationer, och i slutet av året slöts ett nytt avtal 
om ledsagning till och med januari 2014. Samtrafiken bedriver utveckling av ett nytt trafikslagsövergripande 
system för bokning av ledsagning. Trafikverket har deltagit i arbetet tillsammans med branschen.  
 
Samverkan för förbättrad trafikinformation  
 
Trafikverket har under året bedrivit en rad samverkansarbeten som syftar till att möjliggöra 
tjänsteutveckling, driva på arbetet med att ta fram nya tjänster till slutanvändare och för att säkerställa 
kvalitén på Trafikverkets tjänster för trafikinformation och trafikledning. Dialoger har fortlöpande förts med 
industrin, deltagande skett i kommittéer och standardiseringsorgan med mera.  
 
En viktig uppgift är att öppna upp Trafikverkets datakällor genom gränssnitt som gör det möjligt att 
tillsammans med övriga aktörer tillhandahålla resenärerna relevant information. Enkel tillgång till data ger 
också möjlighet för övriga aktörer att vidareförädla data till anpassade tjänster. Under året har Trafikverket 
öppnat upp datakällor för resandeinformation på järnväg till externa aktörer – data som tidigare endast varit 
tillgängliga för Trafikverkets avtalskunder inom järnväg. 
 
Under 2012 har Trafikverket bland annat deltagit i samverkansarbete som syftar till att skapa en 
realtidsdatabas med korttidsprognoser för kollektivtrafiken. Med hjälp av realtidsinformation för alla 
trafikslag ges resenärerna möjlighet att göra smarta val kring sitt resande. 
 
Trafikverket har även samverkat kring Samtrafikens arbete med att tillgängliggöra stationsinformation. 
Informationen kan särskilt underlätta för resenärer med särskilda behov.  
 
Samverkan sker även med särskilt fokus på att hantera störningar i trafiken. Samverkan har bland annat 
resulterat i ett verktyg som ska underlätta utbyte av information mellan bland annat Trafikverket och 
kollektivtrafikföretagen vid större störningar. Införandet av verktyget pågår inom kollektivtrafiksektorn. 
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Samverkan för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
Det nationella Rådet för tillgänglighet och användbarhet för funktionshindersfrågor, RTAF är ett rådgivande 
organ och ett forum för informationsutbyte och samråd i strategiskt viktiga frågor inom 
funktionshindersområdet. 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 
Funktionshinderspolitikens genomförande, plattformsliftar, nya ledsagningssystemet SAGA, tillgänglighet 
och användbarhet. 
 
På regional nivå finns sex regionala RTAF. Råden bemannas utifrån regionala förutsättningar med 
representanter från Trafikverket, funktionshindersrörelsen och oftast även den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. Frågor som diskuterats är bland annat tillgänglighet, utformning och driftfrågor 
på stationer, hållplatser, rastplatser och GC-vägar. Regionalt genomförs samverkansåtgärder tillsammans 
med bland annat kommuner och länstrafikbolag i syfte att öka användbarheten. Ett exempel på denna typ av 
regionala insatser är projektet FullKoll, som drivs tillsammans med Värmlandstrafik och Region Värmland. 
 
Trafikverket har under året samarbetat med 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. Avstämning och synkronisering av 
det prioriterade nätets fortsatta utveckling sker kontinuerligt tillsammans med de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna och preciseras vid upprättande av regionala kollektivtrafikprogram. För att 
uppnå delmål 2, som gäller samverkansarbetet med berörda aktörer inom transportsektorn, har under år 
2012 ett samarbetet inletts enligt den modell som tillämpas för målstyrningsarbetet inom 
trafiksäkerhetsområdet. För delmål 3, som handlar om upplevelsen att kunna använda transportsystemet, 
pågår samarbete med övriga trafikmyndigheter, Handisam, Post- och telestyrelsen samt 
Hjälpmedelsinstitutet.  
 
Trafikverket har under 2012 deltagit i UIC-samarbetet PASSAGE som dels rör användningen av ett 
webbverktyg som ger järnvägsföretag möjlighet att boka stationsledsagning för internationella resor och dels 
innebär utbyte med funktionshinderorganisationer på Europanivå. 
 
Samverkan för ökad tillgänglighet för barn  
 
Trafikverket driver tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Rikspolisstyrelsen och 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande en samarbetsgrupp för stöd till skolans arbete med 
trafik. Under året publicerades skriften ”Trafiksmart” som med utgångspunkt från transportpolitikens mål, 
läroplaner och kursplaner presenterar tips, idéer och fakta som ska inspirera till att ta in trafiken som ett 
naturligt inslag i lärandet. Skriften vänder sig till pedagoger i grundskolan.  
 
Ett annat resultat av samverkansgruppens arbete är ”Stöd till skolans arbete med trafik – gemensamt 
underlag och några exempel”, en folder där parterna formulerat gemensamma utgångspunkter för hur 
trafikfrågor bör behandlas i skolan. Dokumentet innehåller bland annat en precisering av de olika parternas 
roller och ansvar inom området. Olika myndigheter och aktörer har tidigare haft olika fokus och inriktning. 
Med ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik förväntas förutsättningar för att insatserna ger ökad 
effekt.  
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Inom samverkansarbetet har en diskussion initierats om möjligheter att introducera så kallade skolresplaner 
i Sverige. Konceptet är etablerat i bland annat Storbritannien och bygger på att skolan formulerar mål för att 
förbättra barnens möjligheter att gå eller cykla till skolan.  
 
Samverkan för ökad tillgänglighet för äldre  
 
Trafikverket deltar i flera äldrenätverk, bland annat SAMS som leds av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och handlar om skadeprevention. Fem myndigheter och fem pensionärsorganisationer ingår. 
Samverkan har även skett med andra nätverk, exempelvis med forskare på VTI i Linköping, TÖI i Oslo samt 
CASE i Lund. Trafikverket har medverkat vid seminarier hos NTF samt deltagit i regelbundna nätverksträffar 
med Högskolan Dalarnas Äldreråd.  
 
Samverkan kring turistresor 
 
Trafikverket har under 2012 deltagit i den samverkansgrupp för destinationsutveckling och ökad tillväxt 
inom besöksnäringen som leds av Tillväxtverket tillsammans med VisitSweden. Syftet är att samordna och 
effektivisera alla initiativ som rör turism inom de myndigheter som deltar i arbetet. 
 
Flera regionala samarbeten i dialog med turistnäringen har ägt rum under 2012, bland annat arbete med 
cykelleder och vägvisning, punktinsatser vid stora evenemang som Vasaloppet och Iron man och samarbete 
kring flygplatser, som är viktiga tillgänglighetspunkter. 
 
TransTourism är ett EU-projekt inom NPP (Northern Periphery Program). Trafikverket är så kallad lead 
partner. Övriga partners finns i Sverige, Island, Irland, Nord-Irland och Skottland. Syftet med projektet är att 
utveckla innovativa, hållbara transporter och transporttjänster som är miljömässigt och ekonomiskt 
lönsamma för turismområden i glesbygd. En målsättning är att de nya tjänsterna ska förbättra 
tillgängligheten med kollektivtrafik och att det i sin tur leder till minskat bilberoende. I april 2012 
arrangerade Trafikverket en regional konferens och ett partnermöte i Härjedalen.  
 
Mobility management-åtgärder i byggskedet mm.  
 
(Verksamheten bidrar till effektivare personresor, men är inte uteslutande kopplad till detta område.) 
 
Trafikverket är Sveriges representant i det europeiska nätverket Epomm (European Platform On Mobility 
Management), som bidragit till att föra upp diskussionen om hållbara resor på agendan på europanivå. En av 
de uppgifter som förväntas av medlemmar i Epomm är att starta upp nationella nätverk. I syfte att skapa ett 
forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om mobility management i Sverige driver därför 
Trafikverket nätverket Swepomm.  
 
Ett exempel på ny kunskap som importerats till Sverige via deltagandet i Epomm är hur mobility 
management kan tillämpas i byggskedet. Syftet är att minska trängsel och köer i samband med åtgärder i 
vägsystemet genom att hjälpa människor att hitta alternativa ressätt och effektivisera och minska 
bilanvändningen till förmån för kollektivt resande och gång- och cykeltrafik. Ansatsen tillämpas i samband 
med bland annat byggandet av Förbifart Stockholm. Trafikverket har under året tagit fram en första 
handledning för hur man arbetar med mobility management i byggskedet.  
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Det EU-gemensamma projektet Pimms transfer med fokus på mobility management avslutades under 2012. 
Parterna har identifierat ett antal goda exempel som kommer att utbytas mellan regionerna. Projektet har 
även resulterat i en överenskommelse som undertecknats av samtliga parter och delgivits EU-kommissionen, 
samt en regional handlingsplan för mobility management.  
 
Under året har Trafikverket även drivit projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet 
samordnar arbetet inom ett antal myndigheter som regeringen valt ut med målet att öka och utveckla resfria 
möten inom och mellan myndigheterna. REMM har bland annat arrangerat workshops och webbseminarier 
om resfria möten.  
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5 Samverkan för effektivare godstransporter   

5.1 Verksamhetens inriktning 2012  

Samverkansarbetet har under 2012 varit inriktat på effektiviteten i godstransportsystemet, såväl beträffande 
infrastrukturen som inom och mellan trafikslagen. Insatser som förutsatt och således 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, framför allt vad gäller gränsöverskridande godstransporter. 
 
Samverkan Näringslivet har varit en del av Trafikverkets tidigare samarbete med företag som köper eller 
utför transporter och resor. Trafikverket har under 2012 avslutat alla samarbeten med enskilda företag inom 
Samverkan Näringslivet, för att i stället kunna öka resurserna inom samhällsplanering tidiga skeden. 
Samverkan med branschorganisationer och nätverk med företag såsom KNEG (Klimatneutrala 
godstransporter på väg), NTM (Nätverket för Transporter och Miljön) och det ideella forumet för 
transporter, (Q3) har fortsatt under året. 

5.2 Resultat/leveranser 2012  

Dialogen med aktörer och intressenter om möjligheterna att skapa effektivare godstransporter har fortgått 
och fördjupats under året. Sammantaget bedöms arbetet under 2012 ha bidragit till en ökad 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 är politisk oberoende och arbetar för att utveckla och stärka samarbetet mellan 
trafikslagen. De ska fungera som en länk i samarbetet mellan näringsliv och myndigheter. Under 2012 var 
sex regionala godstransportråd verksamma i landet; Skåne & Blekinge, Småland, Östra Mellansverige, 
Norrbotten &Västerbotten, Mittsverige och Östergötland. 
 
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. 

 
Samarrangemang för godstransportörer och godstransportköpare  
 
Godsetdagen och Stora kombidagen har samlat godstransportörer, godstransportköpare och övriga aktörer 
för information och debatt om aktuella frågor inom transportbranschen. Från och med 2013 ersätts de både 
sammankomsterna av Godsetdagen. Vid 2012 års Stora kombidag, som arrangerades tillsammans med 
Branschföreningen Tågoperatörerna och Sveriges Åkeriföretag, diskuterades möjligheter och utmaningar för 
kombitransporterna. 
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I samband med Godsetdagen i mars 2013 kommer utmärkelsen Årets Lyft i Sverige för 2012 att delas ut. De 
nominerade utses av de regionala godstransportråden och utmärkelsen syftar till att synliggöra och sprida 
kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar.  
 
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 ett led i samverkan med 
samarbetspartners och andra intressenter. Godset kom under 2012 ut med fem 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 ramavtal i kapacitetstilldelningen, utvecklingen 
av Ertms och införandet av kvalitetsavgifter på järnväg. 
 
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 2012. Trafikverket har informerat om aktuella frågor inom 
transportsektorn med koppling till näringslivets transporter såsom uppdraget med kapacitetsutredningen. 
Temamöten har arrangerats med fokus på utmaningar och näringslivets långsiktiga behov inom sjöfart och 
luftfart.  
 
Trafikverket är även medlem i vissa internationella sammanslutningar eller 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 913/2010 
om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik beslutat att det ska inrättas ett antal 
internationella godskorridorer på järnväg. Syftet är att förbättra effektiviteten i godstrafiken på järnväg i 
förhållande till andra transportsätt. 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. 
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Nationell Satsning Citylogistik 
 
Initiativ till en nationell satsning kring logistik har tagits av Logistikforum, regeringens rådgivande organ i 
logistikfrågor där man tillsammans med Trafikverkets regioner i Stockholm, Väst och Syd, 
storstadsregionerna och näringsliv samverkar kring att utveckla logistik i städer. Under 2012 har parterna 
tagit fram en gemensam handlingsplan, som anger inriktningen och formerna för samarbetet. Områden som 
nätverket gemensamt åtar sig är utveckling av lokala och regionala godsnätverk, styrmedel och incitament, 
strategier för lokalisering av terminaler, förutsättningar för samlastning, ITS samt forskning och utveckling.  
 
Järnvägens sidosystem – Nationellt depåråd 
 
Såväl Trafikverket som branschen har sett behov av samordning och dialog kring förutsättningar och 
spelregler rörande järnvägstrafikens depåer, varför Trafikverket under 2012 bildade Nationellt depåråd. Till 
Nationellt depåråd har Trafikverket bjudit in depåsektorns aktörer; järnvägsföretag, trafikorganisatörer, 
fastighetsbolag och tjänstetillhandahållare. En strukturerad samverkan har med detta initiativ formerats, där 
Trafikverket är sammankallande och drivande. Inom ramen för detta samverkansforum har ett första förslag 
till angelägen insats konkretiserats till ett projekt i form av en oberoende aktörskartläggning som syftar till 
att synliggöra nuläget och den samlade problembild som olika aktörer och intressenter inom depåområdet 
ser idag. Projektets resultat presenteras under 2013. (Insatserna har bäring på såväl godstransporternas som 
personresornas effektivitet.)  
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6 Samverkan inom trafiksäkerhet   

6.1 Verksamhetens inriktning 2012  

Grunden för samarbetet för ökad trafiksäkerhet på väg är främst arbetet med målstyrning inriktat på 2020. 
Inom målstyrningsarbetet har aktörer inom sektorn gemensamt pekat ut de åtgärdsområden som anses ha 
störst inverkan på målnivåerna. Varje år redovisas en uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet i vilken det 
framgår vilka områden som vi bör sätta in insatser för, om målen år 2020 ska kunna nås. Utifrån denna 
uppföljning tas det fram en inriktning för fortsatt arbete tillsammans med andra nationella aktörer i 
Gruppen för nationell samverkan (GNS). GNS är ett ramverk för allt säkerhetsarbete på väg som koordineras 
av Trafikverket. Inom grupperingen sker samverkan kring olika problemområden, spridning av kunskap och 
framtagande av åtgärdsinriktningar. Varje aktör ansvarar för att bidra till arbetet inom sina respektive 
verksamhetsområden.  
 
I GNS inriktningsdokument för verksamhetsåret 2012 framgår att hastighetsefterlevnaden för tung trafik och 
mc är områden som bör ägnas särskilda insatser. Övriga utpekade områden i inriktningen är 
hastighetsefterlevnad generellt, säkra fordon, motorcyklar med ABS, säkra vägar och gator, bälten, nykterhet 
och hjälmanvändning 

6.2 Resultat/leveranser 2012 

Trafikverket beslutade under 2012 att antalet omkomna i järnvägssystemet, i likhet med väg, ska halveras till 
år 2020 jämfört med år 2010. Ett arbetet med fokus på målstyrning och utpekade indikatorer har därför 
startat. Som ett led i detta har även en grupp för nationell samverkan, GNS-järnväg, bildats. Detta är viktiga 
steg i arbetet med förbättrad trafiksäkerhet inom järnväg. Det trafiksäkerhetsarbete som rör järnväg har 
dock hittills finansierats via annan anslagspost. Från och med 2013 kommer verksamheten emellertid att 
finansieras via anslag för ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”. 
 
Inom trafiksäkerhetsområdet väg har samverkansprojekt och gemensamma arbetet bedrivits inom de 
områden som prioriterats tillsammans med övriga aktörer. Ett urval av viktiga åtgärder inom respektive 
område redovisas nedan. Trafikverket samverkar även med polisen kring årligt återkommande så kallade 
insatsveckor, där polisens övervakning intensifieras med avseende på flera områden, specifikt hastighet, 
nykterhet och bälte.  
 
Samverkan för ökad hastighetsefterlevnad 
 
Under 2012 slutfördes ett samverkansprojekt för ökad hastighetsefterlevnad för tung trafik som påbörjades 
2011. Arbetet har drivits av Trafikverket tillsammans med bland annat Sveriges Åkeriföretag, 
Rikspolisstyrelsen och Transportarbetareförbundet. Syftet var att specificera relevanta åtgärder som de olika 
aktörerna kan vidta för att öka hastighetsefterlevnaden för tung trafik. Tio prioriterade åtgärdsförslag har 
tagits fram inom projektet. 
 
Trafikverket har i samverkan med berörda aktörer vidareutvecklat den gemensamma motorcykel- och 
mopedstrategi som togs fram 2010. Strategin har nu utvecklats och anpassats efter nya EU-mål, ny kunskap 
samt efter aktörernas genomförda åtgärder. Minskad andel motorcyklar över gällande hastighetsgräns har 
lyfts fram som en av de vitigaste åtgärdsområdena. Trafikverket har utvecklat mätmetoder och uppdaterar 
mätplanen till 2020 för att kunna följa hastighetsutvecklingen på mc. Första mätningarna genomfördes 
under 2012.  
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Trafikverket har även fortsatt stöttat Folksam, Motorförarnas helnykterhetsförbund och Salus Ansvar i deras 
projekt om intelligenta hastighetsanpassningssystem (ISA) . 
 
Inom ramen för den under året avvecklade samverkan med enskilda företag som köper eller utför transporter 
och resor har Trafikverket bland annat genomfört av utbildningar kring hastigheter och trafiksäkerhet. 
Samarbetsaktörernas hastighet har mätts genom så kallade aktörsmätningarna. I aktörsmätningarna jämförs 
utvalda och övriga fordon. Utvalda är de aktörer som Trafikverket haft ett aktivt samarbete med kring 
säkerhets- och miljöfrågor. Generellt visar resultaten att utvalda i högre grad håller tillåten hastighet än 
övriga. Detta gäller vid samtliga hastighetsområden men skillnaden är störst vid 50 km/h och 90 km/h. Över 
tid märks sänkta hastigheter och förbättrad efterlevnad vid jämförelser mellan 2007 och 2012.  
 
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 alla 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.  
 
Fortsatt arbete för ökad andelen nya motorcyklar med låsningsfria bromsar samt ökad hjälmanvändning hos 
mopedister är viktiga åtgärdsområden som pekas ut i den nya gemensamma motorcykel- och 
mopedstrategin.  
 
Samverkan mot alkohol i trafiken 
 
SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) genomförs i samverkan med bland annat Polisen, 
Tullverket, Kustbevakningen, socialtjänst och beroendevård. Arbetet går ut på att ertappade rattfyllerister 
ska får möjlighet till samtal och behandling för beroendeproblem. Samtliga polismyndigheter i landet arbetar 
enligt modellen. 
 
Don’t drink & drive är en informationsverksamhet som riktar sig till ungdomar. Trafikverket tillhandahåller 
material och metoder som andra grupper (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. 
 
Trafiksäkerhet på export 
 
I samarbete med Exportrådet ger Trafikverket även stöd i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten i andra 
länder. Samverkan har under 2012 skett med myndigheter och  organisationer i bland annat Spanien, Polen 
och Brasilien.  
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7 Samverkan inom miljö och hälsa   

7.1 Verksamhetens inriktning 2012  

Trafikverkets övriga samverkan inom miljö och hälsa syftar till att uppnå de transport- och miljöpolitiska 
målen. I enlighet med regleringsbrevet redovisas de delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med 
anslagsposterna ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”. Det innebär att denna redovisning 
inte speglar helheten av den samverkan som sker inom miljö och hälsa, eftersom delar av verksamheten 
finansieras med andra anslagsposter. Avsnittet omfattar samverkan inom luftkvalitet, klimat, fordonsfrågor 
och sparsam körning samt omgivningsbullerdirektivet. För övriga delar av Trafikverkets verksamhet 
hänvisas till Trafikverkets miljörapport 2012 samt till Trafikverkets årsredovisning 2012.  

7.2 Resultat/leveranser 2012  

7.2.1.1 Klimat och energi  

Transportsektorns har stor påverkan på klimatet. I Sverige utgör transporter (inklusive utrikes bunkring till 
luft- och sjöfart) drygt 40 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 2012 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, global harmonisering av typgodkännandemetod för lätta fordon med 
mera.  
 
Trafikverket samverkar inom EU för minskad klimatpåverkan. Bland annat deltar Trafikverket i ett nätverket 
CEDR för erfarenhetsutbyte om klimatfrågor med en del andra europeiska vägmyndigheter. Arbetet har 
resulterat i en årsrapport kring hur  vägmyndigheterna arbetar med klimatfrågor, vilka de framtida 
utmaningarna är och förslag på hur dessa kan mötas. Trafikverket har även deltagit i flera EU-möten 
angående koldioxid- och avgaskrav för lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner. För lätta fordon pågår 
exempelvis arbete med en global typgodkännandemetod, WLTP (Worldwide harmonized Light duty Test 
Procedure). Trafikverket deltar och samverkar även inom World Road Association (PIARC) där arbetet  
resulterat i  erfarenheter från ett stort antal länder, både vad gäller insatser för minskad klimatpåverkan och 
anpassning av vägtransportsystemet till klimatförändringen.  
 
Samverkan med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys kring 
energieffektivisering och förnybar energi sker framförallt på strategisk nivå och bidrar till att staten har ett 
gemensamt budskap i frågan. 
 
Under året fortsatte samarbetet med främst Konsumentverket om kartläggningen av nyregistrera 
personbilars klimategenskaper. Visst samarbete i samma projekt skedde även med Energimyndigheten för 
att få fram ett tillförlitligt statistikunderlag om de svenska kommunernas fordonsbestånd och dess 
klimatpåverkan. Detta samarbete fortsätter under såväl 2013 som 2014. Under fjolåret deltog Trafikverket 
och Energimyndigheten i uppbyggnaden av webbplatsen Bilsvar som ersätter Konsumentverkets 
Nybilsguiden där samarbetet med Konsumentverket varit mångårigt. 
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Inom området arbetsmaskiner och dess miljöpåverkan har Trafikverket haft ett begränsat samarbete med 
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen för kunskapsöverföring. Kontakter har också knutits med ett flertal 
entreprenörer för beteendevetenskapliga studier. 
 
Samverkan Näringslivet har varit en del av Trafikverkets tidigare samarbete med företag som köper eller 
utför transporter och resor. Trafikverket har under 2012 avslutat alla samarbeten med enskilda företag inom 
Samverkan Näringslivet, för att i stället kunna öka resurserna inom samhällsplanering tidiga skeden. Under 
2012 har samverkan och avveckling skett med 90 företag.  
 
Företagen har genomfört olika typer av åtgärder, några exempel är: 

 Krav på miljö och trafiksäkerhet vid inköp av transporter och resor. 

 Logistik. 

 Inköp av fordon med bättre energieffektivitet och bättre miljöklass. 

 Genomförande av utbildningar kring sparsam körning, hastigheter, trafiksäkerhet och miljökunskap. 

 Resfria möten. 
 
Verksamheten har 2012 levererat följande övergripande resultat inom området klimat och energi. På grund 
av att denna verksamhet avvecklats under året har det varit svårare att få ta del av företagens resultat än 
tidigare år. De verkliga förbättringarna är större än vad vi kan redovisa. 
 

Koldioxid- och energibesparing genom Samverkan näringslivet 2012 per Trafikverksregion  

  
Koldioxidbesparing 
CO2 (ton) Energi (GWh) 

Transportköpare 6 944 21,97 

Tjänsteresor 1 299 2,5 

Åkeri 851 3 

Taxi 2 141 6,2 

Buss 20 669 25,08 

Totalt 31 904 58,75 

 
Det samverkansarbete som under året skett med inriktning mot offentliga organisationer har bidragit med 
klimatförbättringar genom koldioxidbesparingar på totalt 27 919 tusen ton. Motsvarande 
energieffektivisering uppgick under året till 66,8 Gwh. I tabellen redovisas resultatet uppdelat per 
Trafikverksregion. 
 

Koldioxid- och energibesparing genom Samverkan offentliga organisationer 2012 per Trafikverksregion  

Region 
Koldioxidbesparing 
CO2 (ton) 

Energi 
(GWh) 

Nord  3 548 4,0 
Mitt  4 347 12,0 
Öst  4 294 3,3 
Stockholm  5 823 19,2 
Väst  2 950 9,8 
Syd  6 957 18,5 
Totalt regioner  27 919 66,8 
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Under 2012 har samverkan fortgått inom Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG) som är ett 
samarbete mellan olika aktörer i transportsektorn samt näringsliv i övrigt, offentlig sektor och akademi. 
KNEG består av 16 samverkande företag och organisationer. Inom ramen för denna samverkan arbetar 
aktörerna fram konkreta och användbara lösningar som bidrar till klimatarbetet inom 
godstransportområdet. KNEG:s mål är att utsläppen från en typisk svensk godstransport på väg ska halveras 
till 2020 jämfört med 2005. För 2011 är resultatet en besparing på 244 000 ton koldioxid, vilket är en ökning 
med nästan 40 procent jämfört med 2010. (Uppgifterna tas fram med ett års förskjutning, resultatet för 2012 
beräknas i slutet av 2013.) Visionen är att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. 
KNEG arbetar genom att medlemmarna gör åtaganden inom klimatområdet, som följs upp vid årliga 
resultatkonferenser. 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. 
 

7.2.1.2 Luftkvalitet  

Fokus inom området luftkvalitet är främst lokalt och regionalt, dels i samverkan inom regionala 
luftvårdsförbund, dels i samband med åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. 
Luftkvalitet är en komplex fråga som hänger ihop med samhällsutvecklingen i stort, varför ett samarbete 
mellan berörda aktörer är nödvändigt, även nationellt och internationellt.  
 
På nationell nivå har ett samarbete bedrivits med SMHI för att förbättra och utveckla det beräkningssystem 
för luftkvalitet (SIMAIR) som kan användas av regioner och kommuner. Trafikverket har även under året 
samverkat med Naturvårdsverket om utvärdering av miljökvalitetsmålet Frisk luft och med SMHI i syfte att 
beräkna om det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft kan klaras år 2020 med hittills beslutade åtgärder. 
Trafikverket deltar i Sveriges kommuners och landstings nätverk för kommuner med åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer och i Naturvårdsverkets referensgrupp för programområde luft.  

För att förbättra luftkvaliteten är regelstyrning ett 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. 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 fram benchmarkdata för 
olika drivlinor i samma grundfordon såsom etanol, gas, bensin, diesel, HVO, el och hybrid. 

7.2.1.3 Buller och vibrationer 

Trafikverket har under 2012 färdigställt bullerkartläggning för större vägar, järnvägar och flygplatser enligt 
omgivningsbullerdirektivet. Detta har avrapporterats till Naturvårdsverket. Arbetet har genomförts i 
samarbete med de 13 folkrikaste kommunerna i landet. Kartorna som visar bullerutsatta arealer och antal 
personer som utsätts för olika bullernivåer används som underlag för att analysera bullrets effekter i hela 
Europa och som underlag för åtgärder både vid fordon och vid infrastruktur. Nationellt kommer 
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kartläggningen delvis att ligga till grund för det åtgärdsprogram som Trafikverket ska ta fram under 2013. 
Samarbete med de 13 kommunerna om deras åtgärdsprogram har påbörjats. 

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 i samförstånd 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  
Till Trafikverkets uppgifter hör att inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, 
framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom verkets ansvarsområde. Denna del av verksamheten har en 
tydlig förutsättningsskapande karaktär och är grunden för den samverkan som sker med sektorns aktörer.  
 
Inom Trafikverket genomförs därför 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.  
 
Nedan redovisas viktiga resultat för denna verksamhet inom områdena trafiksäkerhet, miljö och hälsa och 
tillgänglighet.  

8.1 Trafiksäkerhet 

Grunden för prioriteringar av vilka kunskapsunderlag som tas fram gällande vägtrafiksäkerhet har främst sin 
utgångspunkt i Nollvisionen samt målstyrningsarbetet inriktat på 2020 och de utpekade indikatorerna som 
ingår i detta. Dessutom utgår vi från GNS gemensamma ställningstagande om inriktning på 
vägsäkerhetsområdet när prioriteringar görs. Den inriktningen pekar på områdena hastighetsefterlevnad, 
men även säkra fordon och motorcyklar med ABS, säkra vägar och gator, bälten, nykterhet och 
hjälmanvändning.  
 
Kunskapsunderlag tas också fram avseende åtgärder och insatser som ökar säkerheten på järnvägsnätet. 
 
Löpande måluppföljning. 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.   
 
Dessutom bedriver Trafikverket ett systematiskt arbete med att samla in kunskap och analysera orsakerna 
till dödsfallen i samtliga trafikolyckor på väg. Detta göras i så kallade djupstudier av dödsolyckor. All 
kunskap utgör underlag för planering av trafiksäkerhetsåtgärder både i och utanför Trafikverket. Under 2012 
har en översyn av verksamheten genomförts. Utgångspunkten har varit gemensam olycksutredning och 
avvikelsehantering för Trafikverket inom trafikområdena väg och järnväg.   
 
Kunskap för säkrare fordon. Genom medverkan och kunskapsbidrag i EuroNCAP driver Trafikverket på en 
utveckling där fordonsindustrin tar ansvar för – och får kommersiell vinning av – 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. 
 
Kunskap kring alkolås. Trafikverket tillhandahåller också expertkunskap kring smart teknik för att förhindra 
onykter körning, samt sitter med 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.  
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Särskilda verksamheter 2012  
 
Nuvarande etappmål för trafiksäkerheten kräver en halvering av antal dödade och en minskning av antal 
allvarligt skadade med 25 procent mellan år 2007 - 2020. EU har emellertid antagit ett mer långtgående mål, 
som innebär en halvering av det totala antalet döda i vägtrafiken och en minskning av antal mycket allvarligt 
skadade med 40 procent mellan år 2010 – 2020. Under 2012 har Trafikverket samlat en analysgrupp med 
nationella aktörer med uppdrag att se över både etappmål och indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet. 
Analysen visar att det är möjligt att skärpa målen i enlighet med det nya EU-målet. På uppdrag av 
Näringsdepartementet har Trafikverket tagit fram en  konsekvensbeskrivning av nödvändiga åtgärder för att 
målet ska kunna uppnås.  
 
Säker cykling har pekats ut som det viktigaste området för att nå målet om allvarligt skadade till 2020. Under 
2012 därför ett arbete påbörjats för att ta fram ett aktörsgemensamt strategi för säkrare cykling. Arbetet 
inriktas inledningsvis mot att samla kunskap för att kunna peka ut vilka strategier och åtgärder som är 
nödvändiga. 
 
Ett arbete likt motorcykel- och mopedstrategin för säkrare fyrhjulingsåkandet har startats upp under 2012. 
Syfte är att  visa hur fyrhjulingsåkandet kan bli säkrare och inkluderas i det gemensamma 
trafiksäkerhetsmålet till 2020.  
 
Vid årsskiftet 2011/2012 upphörde avtalet med nuvarande leverantör av ATK-stationer 
(trafiksäkerhetskameror). Under året har ett upphandlingsförfarande startats upp, då avtalet med nuvarande 
leverantör upphört. Nya kriterier och modell för aktivering av kameror har tagits fram av Trafikverket och 
Rikspolisstyrelsen. I arbetet med kriterier har flera kommuner deltagit.   
 
Under 2012 har Trafikverket deltagit i EuroNCAP:s arbete med att ta fram testprotokoll för stödsystem för 
hastighetsanpassning (ISA). Detta har lett till att Euro NCAP 2013 kommer bedöma och ge omdömen om 
ISA-system. Trafikverket har aktivt arbetat för att Euro NCAP ska börja bedöma automatiska 
nödbromssystem vilket kommer börja 2014. Under året har också FOI-verksamhet bedrivits som syftar till 
”Säkra fordon i samarbete med fordonsindustrin”. Arbetet har främst handlat om effektsamband för 
fotgängarvänliga fordonsfronter samt vinterdäck. Vidare har en skattning gjorts rörande fordonens bidrag 
till trafiksäkerhetsmålen år 2020. 
 
Trafikverket har under några stöttat ISO:s arbete att ta fram en ledningssystemstandard med fokus på 
trafiksäkerhet. SIS har hanterat sekretariatet och Trafikverket har agerat ordförande i arbetet. 
Ledningssystemstandarden antogs i oktober 2012 under namnet ISO 39001. Standarden ger en organisation 
stöd att systematiskt och fokuserat arbeta med trafiksäkerhetsdimensionen i sin verksamhet. På sikt kommer 
möjligheten att använda trafiksäkerhetsdimensionen vid handel med varor och tjänster att öka.  

8.2 Miljö och hälsa 

I enlighet med regleringsbrevet redovisas de delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med 
anslagsposterna ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”. Det innebär att denna redovisning 
inte speglar helheten av de kunskapsunderlag som tagits fram inom miljö och hälsa, eftersom delar av 
verksamheten finansieras med andra anslagsposter. Avsnittet omfattar kunskapsunderlag inom luftkvalitet, 
klimat, fordonsfrågor och sparsam körning samt omgivningsbuller. För övriga delar av Trafikverkets 
verksamhet hänvisas till Trafikverkets miljörapport 2012 samt till Trafikverkets årsredovisning 2012.  
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Klimat och energi  
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 med flera aktörer med relevant kunskaps- och faktaunderlag.  
 
Under 2012 har Trafikverket uppdaterat Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och 
begränsad klimatpåverkan1 som togs fram under 2010. Planeringsunderlaget är ett kunskapsdokument om 
innebörden av klimatmålen för transportsektorn och potentialen i olika åtgärder samt om hur Trafikverket 
arbetar med energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan. Under 2012 har Trafikverket även 
utvecklad en metod för att mäta infrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan ur ett 
livscykelsperpektiv. På sikt kommer det möjliggöra redovisning hela infrastrukturens energianvändning och 
klimatpåverkan, dvs. energianvändning från byggande, drift, underhåll och trafikering. 
 

Trafikverket har också levererat en underlagsrapport till kapacitetsutredningen som beskriver ett 
transportsystem som uppfyller klimatmål till 2030 och 20502. Samma rapport har också utgjort grunden för 
Trafikverkets rapport till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om underlag till en färdplan för ett Sverige 
utan nettoutsläpp av växthusgaser 20503. Motsvarande rapport har även tagits fram för arbetsmaskiners 
möjligheter att bidra till klimatmål4.  
 
Utöver ovanstående stora leveranser har Trafikverket också deltagit i Elforsks och Svensk Energis arbete 
med Roadmap för fossilbränsleoberoende fordonsflotta, haft ett flertal föredrag på nationella konferenser 
samt deltagit i bedömningen av slutrapporter för KLIMP. Slutligen har Trafikverket ingått i utredningen om 
Fossilfri fordonstrafik vilket vi även kommer göra under 2013.  
 
Trafikverket deltog under 2012 i arbete med EU direktiv 21/12-2012 som innehåller CO2-redovisning och 
motivationssystem för NOx-kontroll vad gäller arbetsmaskiner Den metod för mätning och redovisning av 
utsläpp av koldixoid (från motor) som utarbetats de senaste åren antogs i slutet av 2012. Utöver CO2 
innehåller direktivet även förändringar för att öka den globala harmoniseringen av testmetoder för 
arbetsmaskiner. 
 
Utredningar och svar på remisser 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 samt Euro Diesel har bedrivits under året. 
 
Externa remisser Trafikverket svarat på; Nya CO2 krav för personbilar och lätta lastbilar, Flyttning av båtar 
och skrotbåtar, Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013, Föreskrifter om indelning i 

                                                             
1 Trafikverket, Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, 
2012:152 http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5740.aspx  
2 Trafikverket, Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen dit,  2012:105 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5664.aspx  
3 Trafikverket, Delrapport transporter – underlag till färdplan 2050, 2012:224 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5884.aspx  
4 Trafikverket, Arbetsmaskiners klimatpåverkan och hur den kan minska – ett underlag till 2050-arbetet,, 
2012:223 http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5883.aspx  

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5740.aspx
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5664.aspx
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5884.aspx
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5883.aspx
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utsläppsklasser, Föreskrifter om tillsatser i drivmedel, Ändring av regler för miljözoner, Föreskrifter om 
indelning i utsläppsklasser.  
 
Trafikverket har deltagit vid en rad seminarier och sammankomster kring förnybara drivmedel, 
energieffektivitet, sparsamkörning 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. Trafikverket 
har under året också tagit fram ett flertal delrapporter kring beteendevetenskapliga studier om 
arbetsmaskiners bränsleförbrukning och klimatpåverkan. Det har även genförts en studie om nya bilars och 
bilmodellers egentliga klimategenskaper i relation till miljöbilsdefinitioner och EU mål .  
 
Luftkvalitet 
Under 2012 har Trafikverket fastställt planeringsunderlag för luftkvalitet som ingår i ett samlat 
planeringsunderlag för miljö. Planeringsunderlaget är ett kunskapsdokument när det gäller olika 
åtgärdsmöjligheter inom transportsektorn för bidra till det transportpolitiska hänsynsmålet. 
 
Trafikverket har genom mätningar av luftkvalitet, meteorologi, trafikflöden med mera bidragit till 
utvecklingen av underlag för verifiering av beräkningsmodeller. 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 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 Fördjupad utvärdering av Frisk luft, Sveriges strategi för luftvårdspolitik inom EU samt 
emissionsfaktorer för olika fordonskategorier, bränslen och trafikarbete. Handboken för vägtrafikens 
luftföroreningar som bland annat används av konsulter och i utbildningar har under året reviderats och 
publicerats på Trafikverkets webbplats.  
 
Trafikverksfinansierade forskningsresultat kring hur vägbeläggningars egenskaper påverkar emissioner och 
egenskaper hos slitagepartiklar har sammanställts både i en svensk och en engelsk version. Rapport 
Luftkvaliteten i Sverige år 2020 har tagits fram och levererats till uppföljningen av miljökvalitetsmålen, 
FU2012. En partikelmissionsmodell har tagits fram för användning bland annat vid hastighetssättning. 
 
Under 2012 har Trafikverket undersökt hälsoskillnader mellan diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3. Sverige 
har sedan 90-talet en särskild miljöklass för diesel (Miljöklass 1) som skiljer sig främst vad gäller innehåll av 
cancerogena PAH (polycykliska aromatiska kolväten) jämfört med den diesel som generellt används i Europa 
(Miljöklass 3). Underlaget innehåller även förslag på framtida skattenivåer.  
 
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 i media och politiskt 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.  
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För att nå framgång i bullerfrågorna behöver samarbetet mellan myndigheter och kommuner förstärkas. 
Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, Naturvårdsverket, Boverket och Socialstyrelsen har tagit 
fram ett gemensamt budskap kring buller. I projektets handlingsplan presenteras huvudbudskapet att buller 
är ett samhällsproblem och att myndigheter och kommuner nu stärker arbetet kring frågan genom ökad 
samverkan.  
 
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, flygbuller 
och industribuller.  
 
En ny EU-lagstiftning med bullerkrav för nya bilar, lastbilar och bussar kommer att slutförhandlas under 
2013. Resultatet har stor betydelse för Trafikverkets möjligheter att uppnå bullermålsättningar och kommer 
även att ha stor betydelse för fordonsindustrin. Trafikverket har aktivt 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 EU kommissionens förslag som innebär en höjd ambitionsnivå på -3dB. 
Även EU:s mätmetod för av buller vid nyregistrering av fordon har förbättrats under året och Trafikverket 
har bidragit med synpunkter och underlag under arbetet med mätmetoden.  
 
Det finns stora brister i kunskaper om såväl omfattningen av störningar från vibrationer från trafik som 
spridningssamband och tekniska möjligheter att vidta åtgärder. Trafikverket deltar i forskningsprojektet 
RIVAS för att bidra till och ta del av kunskapsutveckling inom området. Under 2012 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 kommer att utvärderas som en del av RIVAS-projektet. 
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 

Under 2012 har Trafikverket bland annat tagit fram kunskapsdokument om barns tillgänglighet och 
möjligheter att förflytta sig i transportsystemet. Kunskapsunderlagen redovisar aktuell kunskap och 
eventuella kunskapsbrister och kan användas som stöd vid analyser i planeringen och i andra sammanhang. 
Dokumentens primära syfte är att bilda utgångspunkt för de planeringsunderlag som tas fram inom 
Trafikverket och i övrigt öka kunskapsnivån inom verket. Denna form av sammanställning av aktuell 
kunskap får även spriding externt och effektiviserar Trafikverkets arbete med att ge expertstöd till övriga 
myndigheter, kommuner, samarbetspartner med flera. 
 
2012 genomförde Trafikverket även en nationell undersökning av barns resor till skolan. Undersökningen 
riktar sig till föräldrar till barn i åldrarna 6-15 år, och ger en tillståndsbild över bland annat upplevd trygghet 
och säkerhet för barn som på egen hand går eller cyklar till skolan. Resultaten utgör underlag för 
revideringar och prioriteringar av åtgärder inom området.  
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Trafikverket har under året preciserat vilka basfunktioner som bör finnas på järnvägsstationer av olika 
storlek och typer. En precisering av stationens grundläggande uppbyggnad och basfunktioner i 
stationsklasser ger förutsättningar för mer välfungerande stationer och ökad nytta för alla resenärer.  
 
2012 publicerades även Stationshandboken. Handboken är ett kunskapshöjande dokument som ska ge 
vägledning till alla som är involverade i arbetet med att skapa inbjudande och funktionella järnvägsstationer. 
Dokumentet ger bland annat vägledning kring hur tekniskt ofta komplicerade system kan samverka med 
omgivande miljöer, såväl vid nybyggnationer som vid åtgärder i befintliga stationer. Handboken redovisar 
även relevanta regelverk inom området.  
 
I Trafikverkets planeringsunderlag görs tillståndsbeskrivningar, bedömningar om framtida utveckling samt 
analyser av tänkbara åtgärder eller åtgärdsinriktningar. Under året har Trafikverket bland annat tagit fram 
ett samlat planeringsunderlag för trafikinformation och trafikledning. Syftet med både trafikledning och 
trafikinformation är främst att främja framkomlighet och trafiksäkerhet, men kan även ge bidrag till 
miljömålen. 
 
2012 publicerades även planeringsunderlag för kollektivtrafik, cykel och gång samt transportsystemets 
användbarhet. Dokumentet är en utgångspunkt för arbetet mot en kapacitetsstark kollektivtrafik och en 
planering där cykeln ges högre prioritet.  
 
Under året har Trafikverket utarbetat ett planeringsunderlag i syfte att utveckla arbetet mot ett jämställt 
transportsystem. För att utveckla en inriktning för jämställdhetsarbetet måste inte bara transportpolitiken 
jämställdhetsmål beaktas utan även den generella jämställdhetspolitiken och andra närliggande 
politikområden. Inriktningen är att konkretisera vad jämställdhetsarbetet praktiskt kan betyda i olika 
verksamheter. Utvecklingsarbetet inom området återspeglas i bland annat Trafikverkets så kallade 
effektkataloger, riktlinjer för samlade effektbedömningar och i uppdatering av rekommendationer från ASEK 
(Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet, som är en 
myndighetsgemensam arbetsgrupp som leds av Trafikverket.) 
 
Trafikverkets regioner har under året arbetet med regionala planeringsunderlag för trafikslagövergripande 
godstransporter. Arbetet sker med utgångspunkt från en gemensam övergripande godsstrategi och 
planeringsunderlag.   
 
Åtgärdsvalsstudier har under 2012 etablerats som en metodik för planeringens tidigare skeden. Som stöd för 
arbetet har ett vägledande dokument tagits fram, Handledning för åtgärdsvalsstudier – nytt steg i 
planering av transportlösningar. Metodiken för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen innebär att det 
skapas en arena för tidig dialog vilket är en viktig framgångsfaktor. Trafikverket, Boverket och Sveriges 
kommuner och landsting står gemensamt bakom handledningen. 
 
Under året publicerades en ny handledning för planering av kollektivtrafik, Kol-Trast, som tagits fram av 
Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. Handledningen, som är ett komplement till handboken 
Trafik för en attraktiv stad (Trast), fokuserar på kollektivtrafik i städer och tätorter och riktar sig till trafik- 
och stadsplanerare i kommuner, trafikmyndigheter och trafikföretag. Kol-Trast baseras på kunskap och 
erfarenheter från EU-projektet Proceed – ett planeringsverktyg för kollektivtrafik i små och medelstora 
städer, och har därutöver kompletterats med resultat från svensk forskning. Dokumentet bedöms bli ett 
viktig vägledning när aktörer arbetar med framtida utveckling av kollektivtrafik. Vidare har flera 
kunskapsdokument tagits fram exempelvis avseende marknadsföringsinsatser för kollektivtrafik och effekter 
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för ökad folkhälsa genom fördubblingsarbetet. Delar av denna kunskap har kunnat inarbetas i Trafikverkets 
så kallade effektsambandskataloger. 
 
Den pågående och förväntad trafik- och marknadsutvecklingen inom järnväg har aktualiserat behov kopplat 
till depåer och andra funktioner i järnvägens sidosystem. Under året publicerades ett första 
planeringsunderlag för terminaler och depåer, som syftar till att bidra till arbetet mot välfungerande 
samverkan mellan järnvägssystemets huvud- och sidosystem. 
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9 Forskning och innovation 

9.1 Verksamhetens inriktning 2012  

Forskning och innovation omfattas bland annat av satsningar på produkter och tjänster och regler som 
medborgare och näringsliv behöver för sin användning av väg- och järnvägssystemet. Nedanstående projekt 
är uppstartade i de tidigare Vägverket och Banverket. Målen med uppstartade projekt är utifrån de tidiga 
verkens Strategiska planer och deras uppdrag. Ramen för 2012 års budget inom FoI gav endast utrymme för 
pågående projekt. En analys av målen för pågående projekt visar att de även inryms inom Trafikverkets 
strategiska utmaningar. Projekten är därmed en del i händelsekedjan för att minska gapen i Trafikverkets 
utmaningar.  

9.2 Resultat/leveranser 2012  

Nedan beskrivs ett urval av forskningsprojekt och program inom området, företrädesvis sådana som 
avslutats under 2012. Den totala mängden forskningsinsatser som genomförs med finansiering från anslagen 
för ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet” är således större än vad som ryms inom 
redovisningen. Det finns även projekt som huvudsakligen har kopplingar till annan verksamhet och som tar 
som därför finansieras med andra anslag, men som till viss del har bäring mot verksamhet inom ramen för 
”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”.  
 

 Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att 

gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & 

Miljö samt Säkerhet. Inom fordonsområdet fortsätter bland annat satsningen inom High Capacity 

Transports. Nattliga transporter av styckegods med en dubbeltrailer på 32 meter mellan Göteborg och 

Malmö (DUO2) visar på bränslebesparingar på drygt 25 procent jämfört med vanliga semitrailerekipage. 

Trafikverkets finansiering av programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) ökade under 

året från 70 till 80 mkr. 

 Gröna Tåget är ett branschgemensamt fordonsforskningsprogram som syftar till att ta fram kunskap om 

framtida höghastighetståg anpassade för svenska/nordiska förhållanden. Gröna Tåget fokuserar på 

framtidens persontåg för hastigheter på 250km/h och däröver. Projektet leds av en vision om att svensk 

järnvägsforskning ska ha en ledande roll i Europa och bidra till utveckling av nya fordonslösningar och 

standarder. Slutredovisning skedde 2012. 

 Trafikverket har tillsammans med VINNOVA, Formas och de tre nya kollektivtrafikmyndigheterna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö initierat ett arbete med att etablera ett Nationellt centrum för forskning och 

innovation inom kollektivtrafiken.  

 FORUM för innovationer inom transportsektorn samlar aktörer som vill vara med och skapa ett 

innovationsklimat som möjliggör gemensamma lösningar. Forumet syftar till att genom samarbete mellan 

transportsystemets aktörer etablera en gemensam strategi som ska bidra till att lyfta Sveriges position inom 

EU:s policyutveckling och forskningsagenda samt driva utvecklingen av för Sverige högt prioriterade frågor i 

internationella nätverk. 

 IVSS-programmet har syftat till att stimulera forskning och utveckling för morgondagens trafiksäkerhet 

tillsammans med näringsliv och myndigheter. Programmet avslutades 2011 men hade några projekt 

pågående 2012. 
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 ERA-NET-programmet i EU:s sjätte ramprogram för forskning och utveckling är ett instrument för att skapa 

samarbeten och projekt samt att finansiera dem. Exempel på projekt som Trafikverket ingått i och 

finansierat i ERA-NET är ERA-NET Road ”Effective asset management meeting future challenges”  

 ViP (Virtual Prototyping of Vehicles, Roads, Rails and Traffic systems) HMI-tillämpningar och utvecklingen 

av metoder för utvärdering samt koordineringen och utvecklandet av ett gemensamt ramverk för simulering 

på nationell nivå. 

 Utformning av förslag på prevention av självmord och obehörig spårbeträdelse; UIC projekt på Europanivå 
Projektet ska visa hur förekomsten och analysen av suicid och obehörig spårbeträdelse ser ut inom olika 

länder, vilken forskning som finns att tillgå, befintlig praxis för hur olika länder hanterar problemet, möjliga 

och kostnadseffektiva åtgärder designade för att förebygga med hänsyn till aktuellt forskningsresultat.  

 Safeway2school har syftat till att designa, utveckla, integrera och utvärdera teknik för att ge heltäckande och 

säker transport för barn mellan hemmet och skolan. Viktigt för framgång är god kontakt mellan olika aktörer 

inom respektive land. Utifrån den svenska piloten i Örnsköldsvik sprids nu resultaten och berörda regelverk 

justeras. (Projektet fick i början av 2013 Stora trafiksäkerhetspriset i kategorin beställare.) 

 Together on the move har fokuserat på immigranter och deras kunskap och möjligheter att hushålla med 

energi och välja miljöanpassade tranporter. Goda exempel från olika länder sprids och används i andra 

länder, inom skolor, etniska föreningar och andra ideella organisationer. 

 Low Energy and Transport Systems 2050 (LETS 2050) som samfinansierades av Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten, Vinnova och Trafikverket avslutas under året. Genom programmet har kunskapsbasen 

kring mål- och intressekonflikter och utvecklingen mot ett mer miljöanpassat och mindre sårbart samhälle 

förstärkts. Ett antal artiklar har bland annat publicerats i internationell vetenskapspress. 

 Bullerreducerande åtgärder inom beläggningsområdet har resulterat i ett antal handfasta resultat. 

Förbättringar av beläggningstyperna Ytbehandling (Y1B) och indränkt makadam (IM) har lett till minskad 

energianvändning, bättre hållbarhet och ökade användningsområden inom det mindre bärkraftiga och 

mindre trafikerade vägnätet. Kunskapen och erfarenheterna av bullerreducerande beläggningar har byggts 

på samarbete med Svevia, VTI och Nynas. Hållbarheten för så kallad dubbeldrän (reducering 8 dBA) har 

förstärkts och provsträckor med mer tåliga, halvöppna beläggningar (reducering 3 dBA) visar på goda 

resultat. 

 Nya värderingar och kalkylvärden för buller från järnvägen beaktas på ett mer tillförlitligt sätt i 

samhällsekonomiska analyser av åtgärder i transportsystemet. Detta innebär att förutsättningarna för bra 

åtgärdsval ökar och effektiviteten i infrastrukturplaneringen förbättras. 

 Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt: Kunskaps- och metodstöd för 

kollektivtrafikens hälsoeffekter redovisar en uppskattning av dagens potential, potential för 

Fördubblingsprojektet samt rekommendationer till metod för beräkning av hälsovinster med avseende på 

ökad kollektivtrafikanvändning. 

 Uthålliga transporter - Trygghet, säkerhet och tillgänglighet för gående och cyklister i små orter och byar en 

strategi för trafikplanering för landsbygdstrafik. Det innebär ett nytt synsätt som innebär en konsekvent 

trafikplanering baserad på gåendes och cyklisters anspråk som bas för utvecklingen av det uthålliga 

transportsystemet i landsbygdstrafik. Särskilt skolbarns, äldres och funktionshindrades behov beaktas. 

 Nollvision efter 2020, förstudie. Fordonsindustrin och dess underleverantörer utvecklar och levererar nya 

lösningar på trafiksäkerhetsproblem. Strategier och handlingsplaner för att stödja implementeringen av 

dessa lösningar blir väsentligt annorlunda än de som traditionellt använts. 
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 Kartläggning av brister i överlämning av kontroll från förarstödssystem till bilförare. Rekommendationer för 

utformning av förarstödssystem för att kunna ta tillbaka ansvaret från systemet och hur denna information 

ska kommuniceras. 

 Iroad nya ITS-applikationer tar fram nödvändig teknik för intelligenta vägar, vilket leder till säkrare och 

effektivare användning av vägnätet. 

 Transportsnålt samhälle, konkretisering, styrmedel och åtgärder, förtydligad och konkretiserad målbild om 

transportsnålt samhälle inklusive dess nyttor för de transportpolitiska målen. Kunskap om effektiva åtgärder 

att nå fram till målbilden. 

 Svenska turistvägar–plan., aktörer, strategi samt upplevelsepotential ge kunskap om hur olika berörda 

aktörer, både inom och utom den egna organisationen (Trafikverket), ser på arbetet med turistvägar och dess 

koppling till olika bevarandeaspekter (natur- och kultur). 

 Intermodala transporter, snabbrörligt gods SNAGO BV: Betydande effektivitets- och volymfördelar kan 

uppnås genom användning av intermodala eller spårburna transportupplägg för transporter av snabbrörligt 

och snabbgående gods inom samt till och från Sverige. Bättre balanser kan uppnås i godsflöden om 

dagligvaror kan samordnas med andra typer av lättrörligt gods. 
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10 Museiverksamhet, bidrag till ideella organisationer mm 
I denna kategori ingår i huvudsak bidrag till ideella organisationer samt delar av Trafikverkets 
museiverksamhet. Sveriges Järnvägsmuseum finansieras –i enlighet med regleringsbrev till Trafikverket – 
med anslag för ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”. Sveriges vägmuseum finansieras 
med annan anslagspost. Inom ramen för denna kategori ingår även vissa ofördelade kostnader samt 
koncernbidrag till Järnvägsskolan. 

10.1 Stöd till ideella organisationer 

 
Trafikverket fördelar ekonomiskt stöd till ideella organisationer på uppdrag av regeringen. Stödet ska främja, 
bidra och stödja de transportpolitiska målen, inom ett eller flera områden.  
 
Under verksamhetsåret 2012 pågick 44 projekt som var fördelade till alla områden i de transportpolitiska 
målen; säkerhet, tillgänglighet, miljö och hälsa. Projekten som genomförts och slutrapporterats under 2012 
har självuppskattat sin måluppfyllelse såsom god. Överlag är projekten väl genomförda. Delaktigheten i 
projekten sker på nationell, regional och lokal nivå. Detsamma gäller för mottagandet och spridningen av 
projektens resultat. 
 
Den 15 september 2012 gick ansökningstiden ut för att ansöka om projektbidrag till ideella föreningar för år 
2013. Totalt inkom 87 stycken ansökningar, med önskan om totalt cirka 77 miljoner. Beslut om vilka projekt 
som kommer att beviljas för år 2013 tas i början av 2013. 

10.2 Trafikverkets Museer 

 
Trafikverkets Museer består av Sveriges Järnvägsmuseum och Sveriges Vägmuseum. Museerna ska vårda 
och bygga vidare på nationella samlingar som är representativa för vägens och järnvägens utveckling och 
utifrån dessa förmedla kunskap och upplevelser som ligger till grund för samhällsutvecklingen. 
Museiverksamheten utgår från tre målområden; insamling, kunskapsuppbyggnad och förmedling. 
Verksamheten bedrevs under 2012 på huvudsakligen tre orter, Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och 
Sveriges Vägmuseum i Borlänge respektive Eskilstuna. Endast Sveriges Järnvägsmuseum finansieras via 
anslag för ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”.  
 
Den 1 januari 2012 togs hyror och personal för den publika verksamheten i Ängelholm över av Ängelholms 
kommun. Samlingarna kvarstår i Trafikverket. Verksamheten i Ängelholm har detta år medfinansierats av 
Trafikverket med fem miljoner kronor. Medfinansieringen avtar enligt upprättat avtal med 1 mkr per år och 
upphör helt från och med 2017. Besparingen är planerad att användas för att åtgärda dokumenterade 
utvecklingsbehov vid Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle samt till viss del till vid Sveriges Vägmuseum i Kjula 
(Eskilstuna). 
 
2012 fattades beslut om nedläggning av Sveriges Vägmuseums publika verksamhet i Borlänge. Detta för att 
undvika kostnadsökningar och ett för stort samlat investeringsbehov. Avveckling av järnvägsfordon har 
fortgått under året, vilket gett en del intäkter och som på sikt innebär en mer effektiv hantering av 
fordonssamlingen. Trafiksäkerhetsåtgärder har påbörjats på de bangårdar museet disponerar i Gävle, vilket 
dels minskar olycksrisken och dels underlättar fordonsförflyttningar. 
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Besöksrekord uppnåddes för andra året i rad med cirka 10 procent på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. 
Detta har inneburit intäktsökningar, men lokalerna är inte anpassade för ytterligare kraftiga ökningar av 
besökstalen. Investeringsförslag har tagits fram men åtgärder avvaktas med hänsyn till en förstudie av Gävle 
kommun om ett regionalt Transport Science Center med möjliga gemensamma utrymmen och verksamheter 
med museet. Förstudien grundar sig på Trafikverkets utredning om ett nationellt Transport Science Center i 
Stockholm som inte kommer att utföras som en besöksanläggning. 
 
Trafikverket fick i februari 2012 regeringens uppdrag att utreda en långsiktig lösning för kulturhistoriskt 
värdefulla samlingar inom transportområdet. Trafikverkets förslag i april var överföring till 
Kulturdepartementet med tydligt uppdrag från regeringen; koncentration av verksamheten för 
kostnadseffektivitet; investeringar i befintliga anläggningar utifrån befintlig kostnadsnivå, 40 miljoner 
kronor, och en anslagsöverföring från Trafikverket samt ett nytt anslag för ett nationellt luftfartsmuseum. I 
september fick Trafikverket ett kompletterande utredningsuppdrag avseende endast flyget. Utredningstiden 
förlängdes i november till 31 mars 2013. 
 
Särskilda samarbeten med mera under 2012 
 
Trafikverket har under 2012 innehaft ordförandeskapet i transport- och kommunikationsmuseernas globala 
intresseorganisation, IATM (International Association of Transport and Communications Museums). 
Organisationen har uppdraget att driva gemensamma frågor för världens museer inom transport och 
kommunikationsområdet.  
 
Under året har Trafikverket deltagit i samråd med Riksantikvarieämbetet vid fördelning av särskilda 
anslagsmedel för bidrag till så kallade arbetslivsmuseer. 
 
Trafikverket har under 2012 tagit fram ett beslutsunderlag till Transportstyrelsen om avgiftsbefrielse för 
järnvägsföretag som bedriver kulturhistorisk verksamhet. 
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11 Verksamhetens kostnader och nyttor 

11.1 Kostnader för verksamheten 2012 

Den ekonomiska redovisningen har gjorts utifrån den valda kategoriindelning och avser utfall för 
verksamhetsåret 2012. Kostnadernas fördelning på de olika kategorierna grundar sig på uppgifter i 
Trafikverkets ekonomisystem. 
 
Gränserna mellan de kategorier som omfattas av redovisningen är inte entydig. De samverkansåtgärder 
Trafikverket genomför har inte sällan bäring på såväl effektiva personresor och godstransporter som 
trafiksäkerhet och miljö och hälsa. Åtgärder inom ramen för samhällsplaneringen överlappar i många fall 
övriga samverkansåtgärder. Kunskapsunderlag produceras dessutom i vissa fall i samverkan med andra 
aktörer. De redovisade kostnadsuppgifterna är därför inte exakta.  
 
Det ekonomiska utfallet 2012 för de kategorier som valts för denna redovisning för 2012 framgår av  
bilderna nedan.  
 

 
 
Verksamhetens ökade fokus på samverkan i tidiga skeden speglas av det relativt höga andel av 
verksamhetsvolymen som 2012 utgjordes av åtgärder inom kategorin Samhällsplanering. 47 mkr, eller 13 
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 2012 till 82 
mkr, eller 22 procent av det totala utfallet.  

 
En stor andel av medel från anslagen används för att utveckla och förvalta kunskap, modeller, metoder med 
mera. Den sammantagna volymen av verksamhet inom kategorin Kunskapsunderlag, modeller, 
regeringsuppdrag, remisser mm samt Forskning och innovation uppgick 2012 till 170 mkr, eller 46 procent.  
 
Det totala utfallet för den kategori vari ingår stöd till ideella organisationer, samt den museiverksamhet som 
finansieras genom anslaget uppgick 2012 till 68 mkr, eller 19 procent. (Sveriges Järnvägsmuseum finansieras 
–i enlighet med regleringsbrev till Trafikverket – med anslag för ”övriga insatser för effektivisering av 
transportsystemet”. Sveriges vägmuseum finansieras med annan anslagspost.) I den totala volymen för 
denna kategori ingår även vissa ofördelade kostnader samt ett koncernbidrag till Järnvägsskolan om 3 mkr.  
 
 

Kategori

Samhällsplanering 47

Samverkan för effektiva personresor 30

Samverkan för effektiva godstransporter 20

Samverkan inom trafiksäkerhet 18

Samverkan inom miljö och hälsa 15

Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm 56

Forskning och innovation 115

Museiverksamhet, bidrag till ideella organisationer mm 68

Totalt 368

Utfall 2012 mkr
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I tabellen nedan redovisas den myndighetsinterna kostnaden respektive det stöd som betalats ut r inom varje 
kategori . I denna redovisningen har Trafikverket valt att till myndighetsinterna kostnader räkna alla 
kostnader förutom det stöd som utbetalas till ideella organisationer eller till kommuner och andra 
samverkansaktörer. Det innebär att i myndighetsintern kostnad ingår även de konsulter som anlitats för 
uppdrag inom verksamheten. FoI- verksamheten ingår inte i tabellen. 
 
 

 
 
Stödet till ideella organisationer uppgick 2012 till 18,5 mkr. I slutet av 2011 gjordes utbetalningar för 2012 
med 15 mkr, varför utfallet var relativt lågt. Resterande belopp inom denna kategori utgörs av det stöd om 5 
mkr som 2012 lämnats till Ängelholms kommun för drift av den museiverksamhet som kommunen tagit 
över. Denna medfinansieringen avtar enligt upprättat avtal med 1 mkr per år och upphör helt från och med 
2017. 

 

13%

8%

5%

5%

4%

15%

31%

19%

Samhällsplanering

Samverkan för effektiva personresor

Samverkan för effektiva 
godstransporter

Samverkan inom trafiksäkerhet

Samverkan inom miljö och hälsa

Kunskapsunderlag, modeller, 
regeringsuppdrag, remisser mm

Forskning och innovation

Museiverksamhet, bidrag till ideella 
organisationer mm

Totalt

mkr mkr % mkr %

253 223 88 29,8 12

47 46 98 0,7 2

30 28 95 1,4 5

20 17 87 2,6 13

18 17 98 0,3 2

15 15 98 0,3 2

56 55 98 1 2

68 45 66 23,5 34

Samverkan inom trafiksäkerhet

Samverkan inom miljö och hälsa

Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm

Museiverksamhet, bidrag till ideella organisationer mm

Samverkan för effektiva godstransporter

Verksamhet 2012
Myndighetsinternt Stöd 

Totalt utfall exkl Forskning och innovation

Fördelat per kategori:

Samhällsplanering

Samverkan för effektiva personresor
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Stöd inom samverkansarbetet har bland annat givits för utbildningar av egna utbildare inom de berörda 
organisationerna inom sparsam körning, systematisk implementering av trafiksäkerhet och miljökrav vid 
upphandling av transporter och tjänsteresor eller konsultstöd till kommun för att ta fram av hastighetsplan. 
För att få stödet har Trafikverket ställt krav på motprestationer. Exempel på motprestationer är 
delfinansiering minst 50 procent, uppföljning och rapportering av genomförda åtgärder samt att företagen 
kan användas som goda exempel i Trafikverkets informationsspridning. 

 

Trafikverket har i ekonomisystemet valt att redovisa FoI på en egen finans, som utgörs av olika 
anslagsposter. Erfarenhetsmässigt utgör den interna kostnaden cirka sex procent av totalkostnaden. Intern 
kostnad är det som utförs internt i Trafikverket, och innefattar även administrativa kostnader såsom intern 
tid (uppföljning etcetera) samt resor. Externa kostnader är den kostnad Trafikverket betalt ut till 
forskningsutförare, fakulteter och program nationellt och internationellt.  
 
Från Trafikverkets anslag för ”övriga insatser för effektiviseringar av transportsystemet” får 
Transportstyrelsen rekvirera medel som motsvarar den avgift som Transportstyrelsen annars skulle ha tagit 
ut för verksamhet som avser ärenden om körkortsinnehav med villkor om alkolås enligt körkortslagen 
(1998:488), eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) 
om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Högst 15 mkr får användas till detta ändamål. 
2012 rekvirerades 9,1 mkr. Dessa medel ingår inte i redovisningen ovan.  

11.2 Bedömning av nytta i förhållande till kostnad 

Sammantaget gör Trafikverket bedömning att den verksamhet som finansieras med anslagsposterna ”övriga 
insatser för effektivistering av transportsystemet” på ett effektivt sätt bidrar till transportpolitikens mål. 
Nyttan av åtgärderna som redovisas i denna rapport och resultaten som summeras i resultatmatrisen i 
avsnitt 12 bedöms sammantaget motivera de kostnader som verksamheten genererar. 
 
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 
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 genomförs inom ramen för den verksamhet som finansieras med dessa anslag – 
såväl kunskapsframtagning som samverkan med aktörer – utgör i hög grad delar i det samlade långsiktiga 
arbetet med systemförändringar som genererar måluppfyllelse. Åtgärderna bidrar samlat till beslut om en 
effektiv verksamhet, kunskapsuppbyggnad i samhället, underlag för effektiva beslut bland aktörer inom 
transportsektorn och samsyn kring nya förbättrade systemförutsättningar, vilket sammantaget leder till en 
förbättrad användning av transportsystemet. 
 
Liksom för annan verksamhet genereras effekterna i samband med att trafiken förändras och fortsätter att 
genereras under åtgärdens hela livslängd. Det innebär 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. Till exempel genererar inköp av bränslesnåla fordon eller byte av 
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färdsätt från bil till kollektivtrafik effekter under hela fordonets livslängd respektive så länge man väljer att 
använda kollektivtrafik som färdsätt. 
 
Eftersom åtgärderna inte sällan handlar om förändringar i hela transportsystemet blir verkningsgraden 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.  
 
Trafikverket har under året etablerat arbetet med fokus på samhällsplaneringens tidiga skeden. Inriktningen 
lägger grunden för verksamhet med hög utväxling i termer av bidrag till transportpolitikens mål, och bedöms 
därför väl motivera de resurser som nu satsas inom området. Gemensamt med övriga aktörer identifierar 
Trafikverket vilka samarbetsområden, behov, problem eller brister som utifrån den pågående 
samhällsutveckling ska prioriteras, och identifierar gemensamt de mest effektiva åtgärderna utifrån 
fyrstegsprincipens samtliga steg oavsett vilket trafikslag som berörs och oavsett ansvar för genomförandet. 
Åtgärdsvalsstudier lägger grunden för effektiva prioriteringar, och breda överenskommelser blir gemensam 
utgångspunkt i integrationen av trafik- och bebyggelseplaneringen. Härigenom skapas också förutsättningar 
för trafiksektorns bidrag till det regionala utvecklingsarbetet. Cirka 13 procent (47 mkr) av Trafikverkets 
anslag för övriga insatser för effektiviseringar användes under året inom ramen för samhällsplaneringen. 
 
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. Drygt 22 procent (82 mkr) av Trafikverkets ramar för anslagen användes under 2012 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 aktörerna kunskap, stöd och drivkraft att själva agera och prioritera insatser som ger transportpolitisk 
måluppfyllelse samt att uppnå synergier och högre nytta vid genomförande av åtgärder.  
 
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. 
Trafikverket är en efterfrågad och nödvändig part i det samverkansarbete som sker i syfte att öka 
personresornas effektivitet.  
 
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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Transportsektorn har stor påverkan på klimatet. Beräkningsmodellerna för att bedöma bidrag inom 
miljöområdet visar att verksamheten ger stora bidrag till klimat och energieffektivitet. Bland resultaten finns 
en CO2-reduktion med närmare 60 000 ton som ett resultat av Trafikverkets samverkan med andra aktörer. 
Detta avser endast direkta åtgärder hos Trafikverkets samarbetsparter. Härutöver tillkommer effekter som 
genereras bland annat genom det kunskapsunderlag som Trafikverket tillhandahåller. 
 
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.  
 
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 46 procent (170 mkr) av Trafikverkets 
ramar för anslagen användes till att ta fram kunskap, utveckla modeller och metoder, genomföra 
utredningar, svara på remisser samt till delar av den Forskning och innovation som Trafikverket finansierar. 
En stor del av den kunskapsframtagning, inklusive FoI, som sker inom områdena 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 FoI som genomförs är i hög grad behovsinriktad och 
styrs särskilt mot de senare delarna av innovationskedjan, som demonstration och nyttogörande av resultat. 
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. 
 
Cirka 19 procent (68 mkr) av den ekonomiska ramen har kan hänföras till Sveriges Järnvägsmuseum, stöd 
till ideella organisationer, vissa ofördelade kostnader samt koncernbidrag till Järnvägsskolan. I den 
utredningen som gjordes på regeringens uppdrag, ”Ansvar och utveckling” kunde konstateras att 
Trafikverkets museer kostar mindre för staten än jämförbara museer under Kulturdepartementet. 
Egenfinansieringen i den publika verksamheten på Sveriges Järnvägsmuseum ökade under 2012 från 25 till 
35 procent. Under 2012 slogs besöksrekord, med nära 56 000 besökare, vilket är en ökning med cirka 8,5 
procent från 2011, som i sin tur var ett år med besöksrekord. På museerna är skolverksamhet, med både 
trafikhistoria och trafiksäkerhet, en stor del av verksamheten. Vid mätningar av kundnöjdheten 2012 blev 
medelbetyget på en 10-gradig skala 8,23. 
 
Vad gäller stöd till ideella organisationer så gör organisationerna egna självuppskattningar avseende 
verksamhetens effekter. Det uppskattade nyttoutfallet som rapporteras till Trafikverket uppges som god, 
men är inte säkerställd. 
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12 Resultatmatris 
Nedan följer en översiktlig redovisning av de mål och indikatorer som verksamheten bidrar till 
måluppfyllelse tillsammans med exempel på åtgärder som i hög grad bedöms ha bidragit till målområdena 
samt resultat för år 2012. Redovisningen utgår från transportpolitikens mål och är strukturerad i 
kategorierna trafiksäkerhet, miljö och hälsa samt tillgänglighet. 
 
Utvecklingen av mål, indikatorer och uppföljning för de olika målen har kommit olika långt och resultaten 
redovisas på olika sätt. För hänsynsmålet Trafiksäkerhet avser resultatet den samlade utvecklingen i sektorn.  

 
Viss verksamhet har bäring mot flera målområden eller indikatorer, bland annat vissa förutsättningskapande 
insatser. 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. 
 
Vissa åtgärder ger bidrag till flera mål!  

 
  

Åtgärd/verksamhet Resultat/effekter Potentiella bidrag till samtliga 
mål. Särskilt 
indikatorer/målområden:

Aktiv dialog i tidiga skeden om 
lokaliserings- och 
trafikplanering mm.

- Större genomslag för 
fyrstegsprincipen. 

- Bättre för förutsättningar att 
integrerar trafik- och 
bebyggelsplanering. 

- Anpassningar av översikts-
och detaljplaner. 

Klimat – Transportsnålt 
samhälle

Klimat – Energieffektiv 
användning

Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras. 

Kvaliteten för näringslivets 
transporter förbättras
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12.1 Trafiksäkerhet 

 
De kvantitativa effekter som redovisas för 2012 avser den teoretiskt beräknade förändringen. (Uppgifter om 
minskat antal dödade och skadade avser dock det faktiska utfallet.) Uppgifterna avser de totala effekterna av 
åtgärder i detta dokument och andra typer av åtgärder, exempelvis för säkrare infrastruktur.  
 

Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat 

Kategori Åtgärd/ Verksamhet 

Minskat antal 
dödade och 
allvarligt 
skadade i 
vägtrafiken  

-7 % dödade  
 
- 4 % allvarligt skadade 

 
 

Övergripande    

 

-Gemensam inriktning för 
trafiksäkerhetsarbetet 
-Förutsättningar för alla 
aktörer att arbeta utifrån 
bästa tillgängliga kunskap. 
 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samverkan i GNS och via 
resultatkonferens för 
trafiksäkerhetsarbetet 

 

-Dokumentation och 
kunskapsåterföring från 
alla dödsolyckor 
-Direkt vidtagna åtgärder 
vid behov (t.ex. uppsatt 
räcke) 
 

Kunskaps-
underlag mm. 

Förvaltning och utveckling av 
djupstudier av dödsolyckor 

 

-Underlag för 
gemensamma strategier 
och prioritering av 
åtgärder 

Kunskaps-
underlag mm. 

Arbete med aktörsgemensamt strategi 
för säkrare cykling.  

Hastighets-
efterlevnad, 
statligt vägnät 

Medelhastighet ± 0,0 % 
Andel över 
hastighetsgräns +1,5 % 
 

  

 

-Bedömningar av ISA-
system ges av EuroNCAP 
från 2013 
- Genomslag i bilparken 
vilket på sikt ger ökad 
hastighetsfterlevnad 
 

Kunskaps-
underlag mm.  

-Kunskapsspridning och medverkan i 
EuroNCAP 
-Medverkat till framtagande av 
testprotokoll för ISA-system. 
 

 

-Bidrag till 
medelhastighetssänkning 
för tung trafik  
-Gemensamt prioriterade 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samverkansprojekt för ökad 
hastighetsefterlevnad för tung trafik 
slutfört under 2012. 
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat 

Kategori Åtgärd/ Verksamhet 

åtgärdsförslag 
 

 
Två insatsveckor med ökad 
övervakning och 
information från Polisen.  

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samarbete med polisen för förstärkt 
övervakning och information kring 
hastighet under vissa insatsveckor 

 

25 transportköpare ställer 
krav på hastighetshållning 
i sina upphandlingar av 
transporter 

Samverkan för 
effektivare 
godstransporter/ 
Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samarbete med transportköpare för 
att höja kunskapen om betydelsen av 
att ställa krav i upphandlingen av 
transporter. 

 

Aktörsmätningar visar på 
bättre hastighetshållning 
för samarbetsaktörer 
jämfört med övriga 
aktörer. 
 

Samverkan för 
effektivare 
godstransporter/ 
Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

I samverkan med åkerier, bussföretag 
och taxiföretag har utbildningar om 
hastighet, sänkta 
hastighetsregulatorer, installation av 
ISA mm genomförts. 

 
-Ökad kunskap och 
förutsättningar för 
prioritering av åtgärder 

Kunskaps-
underlag mm. 

Första mätningar i syfte att följa 
hastighetsutvecklingen på mc 
genomförd 2012 

Andel nykter 
trafik 

+ 0,03 %   

 
Två insatsveckor med ökad 
övervakning och 
information från Polisen. 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samarbete med polisen för förstärkt 
övervakning och information kring 
hastighet under vissa insatsveckor 

 

Konceptet DDD bedöms nå 
ut till minst 200 000 
ungdomar årligen genom 
att deras lärare har använt 
materialet på något sätt i 
undervisningen. 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

-Samarbete med kommuner enligt 
konceptet Don’t drink and drive (DDD) 
i syfte att höja kunskapen om alkohol 
och droger i trafiken och minska 
rattfylleri.  
 
-Kunskapsmaterial om riskerna med 
alkohol/droger och trafik riktat till 
unga tillhandahålls på Trafikverkets 
hemsida.  

 

-Ökade förutsättningar  för 
införande av alkolås. 
Införande i större skala 
skulle få stor effekt på 
trafiksäkerheten. 
 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet/ 
Kunskaps-
underlag mm. 

Medverkan kring standardisering av 
alkolås inom Europa. 

 
21 transportköpare ställer 
krav rörande alkohol och 
droger 

Samverkan för 
effektivare 
godstransporter/ 
Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samarbete med transportköpare för 
att höja kunskapen om betydelsen av 
att ställa krav i upphandlingen av 
transporter. 
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat 

Kategori Åtgärd/ Verksamhet 

 

I samverkan med åkerier, 
bussföretag och taxiföretag 
har policies för alkohol och 
droger tagits fram och 
alkolås har installerats 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samverkan för kunskapshöjning om 
vikten av att minska alkohol och 
droger i trafiken  

 

-Samtliga 
polismyndigheter arbetar 
enligt med Smadit-
modellen 
-Minskat antal återfall av 
rattfylleri 
 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samverkan mellan Polisen, kommuner 
m.fl. mot alkohol och droger i trafiken 
(Smadit) för snabbt stöd till påverkade 
förare.  

Bältesanvänd
ning 

+1 procentenhet 
 
7 färre dödade 
 

 
 

 
Två insatsveckor med ökad 
övervakning och 
information från Polisen. 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samarbete med polisen för förstärkt 
övervakning och information kring 
hastighet under vissa insatsveckor 

 
20 transportköpare ställer 
krav på bältesanvändning 

Samverkan för 
effektivare 
godstransporter/ 
Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samarbete med transportköpare för 
att höja kunskapen om betydelsen av 
att ställa krav i upphandlingen av 
transporter 

Cykelhjälman
vändning 

+ 1 procentenhet    

 

-Underlag för 
gemensamma strategier 
och prioritering av 
åtgärder 

Kunskaps-
underlag mm. 

Arbete med aktörsgemensam strategi 
för säkrare cykling.  

Säkra fordon  
 
9 färre dödade  
 

  

 

-Fordonsindustrin 
prioriterar trafiksäkerhet 
vid utveckling av nya 
bilmodeller.  
-Större efterfrågan på de 
säkraste personbilarna. 
-Andel av 
nybilsförsäljningen med 
högsta betyg i EuroNCAP 
82 procent. (6 färre 
dödade) 
-99 % av 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet/  
Kunskaps-
underlag mm. 

-Samverkan med berörda aktörer i 
hela processen från forskning till 
implementering.  
-Deltagande i EuroNCAP:s 
utvecklingsarbete 
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat 

Kategori Åtgärd/ Verksamhet 

nybilsförsäljningen hade 
antisladdsystem (ESC): 
beräknas ha medfört 3 
färre dödade. 

 
Rekommendationer för 
utformning av 
förarstödssystem 

FoI 
Forskning kring stödsystem för 
bilförare 

 

-Gemensamt prioriterade 
åtgärdsområden 
-Ökade förutsättningar för 
effektivare planering 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

I samverkan med berörda aktörer 
vidareutvecklat gemensam 
motorcykel- och mopedstrategi.  

Säkra 
kommunala 
gator 

   

 

-En effektiv och 
systematisk hantering av 
trafiksystemet i staden, 
vilket ger effekter på såväl 
trafiksäkerhet 
tillgänglighet och miljö 
 

Kunskaps-
underlag mm. 

Tagit fram och publicerat handledning 
för planering av kollektivtrafik i tätort 
(Kol-Trast). 

 

-En effektiv och 
systematisk hantering av 
trafiksystemet i staden, 
vilket ger effekter på såväl 
trafiksäkerhet som 
tillgänglighet och miljö 
 

Samhälls-
planering 

Leder nätverket Trana 
(Trafikstrategier i norra Sverige) 

 
Effektberäkning möjlig 
2013 

Kunskaps-
underlag mm. 

I samverkan med bland annat NTF och 
VTI tagit fram metod för att mäta 
hastigheter på kommunala gator. 
Första mätningen genomförd 2012. 

 
Ett systematiskt underlag 
för bedömning av rätt 
hastighet i tätort 

Samverkan inom 
trafiksäkerhet 

Samverkan med kommuner om 
hastighetsgränsöversynen och 
betydelsen av rätt skyltat hastighet  
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12.2 Miljö & hälsa 

 
 

Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 

Klimat och 
energieffektiv
itet 

   

Klimat: 
Transport-
snålt samhälle 
 

   

 -Större genomslag för 
fyrstegsprincipen och en 
resurseffektiv 
transportförsörjning.  

Kunskaps-
underlag mm. 

Tagit fram och publicerat Handledning 
för åtgärdsvalsstudier – nytt steg i 
planeringen av transportlösningar 

 
-Större genomslag för 
fyrstegsprincipen och en 
resurseffektiv 
transportförsörjning. 

Samhälls-
planering 

Åtgärdsvalsstudier har genomförts 
kring bland annat gods- och 
pendlingsstråk, stationsområden, 
godsterminaler, bostadsetableringar och 
gruvverksamhet.  

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

Samhälls-
planering 

-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. 
 

 -Större genomslag för 
fyrstegsprincipen och en 
resurseffektiv 
transportförsörjning. 

Samhälls-
planering 

Genomfört seminarier på temat 
transportsnål samhällsplanering 
tillsammans med ett flertal kommuner 

 Nya miljökrav gäller för 
alla 
entreprenadupphandlingar 

Samverkan inom 
miljö och hälsa  

Miljökrav på entreprenader har tagits 
fram i samarbete med Göteborg-, Malmö 
och Stockholms stad.. I samband med att 
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 

genomförda efter 1 april 
2012 

krav tagits fram har även olika stöd 
utvecklats för tolkning och hantering av 
kraven och en stor insats har gjorts för 
att informera/utbilda och marknadsföra 
kraven såväl internt som externt. 
 

 Ökade förutsättningar för 
planering med 
klimathänsyn 

Kunskaps-
underlag mm. 

Klimatscenario till 
Kapacitetsutredningen samt 
klimatpaket i huvudrapporten. 

 

Ökade förutsättningar för 
planering med 
klimathänsyn 

Kunskaps-
underlag mm 

Underlagsrapporter om transporter och 
arbetsmaskiner till Naturvårdsverkets 
regeringsuppdrag om underlag till 
färdplan för ett Sverige utan 
nettoutsläpp av koldioxid 2050. 

 
Samsyn kring de framtida 
utmaningarna hur dessa 
kan mötas. 

Kunskaps-
underlag mm./ 
Samverkan inom 
miljö och hälsa 

Inom ramen för CEDR framtagen 
rapport om hur vägmyndigheterna 
arbetar med klimatfrågor 

Klimat: 
Energieffektiv 
användning 
samt  
Energi-
effektiva 
fordon, fartyg 
och flygplan 
med uthållig 
energi-
försörjning 
 

 

  

 

Åtaganden från 
medlemmar inom 
klimatområdet.  
Resultat 2011: minskning 
med 240 000 ton CO2 
(beräkningar sker med ett 
års förskjutning) 

Samverkan inom 
miljö och hälsa 

Samverkan inom Klimatneutrala 
godstransporter på väg (KNEG) 
Resultatrapport inom KNEG. 

 

Bättre förutsättningar att 
redovisa energianvändning 
från byggande, drift, 
underhåll och trafikering.  

Kunskaps-
underlag mm. 

Utvecklat metod för att mäta 
infrastrukturens energianvändning och 
klimatpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv.  

 

Flera av 
samarbetsföretagen har 
genomfört ändrade 
logistikupplägg inkl flytt av 

Samverkan inom 
miljö- och hälsa/  
Samverkan för 
effektivare 

Samarbete med transportköpare för att 
höja kunskapen om betydelsen av god 
logistik samt att ställa krav i 
upphandlingen av transporter 
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 

transporter från flyg och 
väg till sjö och järnväg. 
Krav i upphandlingar av 
transporter. 30 företag har 
ställt krav på Sparsam 
körning. 
 
6944 ton minskade CO2 
utsläpp och 22 GWh energi 
effektivisering 
 

godstransporter  

 

Åtgärder av åkerier, taxi 
och bussföretag: 
utbildningar i Sparsam 
körning, hastighet  och 
miljö, installationer av 
stödsystem för minskad 
bränsleförbrukning och 
hastighet (ISA), effektivare 
transportupplägg, inköp av 
energi effektivare fordon. 
 
23661 ton minskade CO2 
utsläpp och 34,3 GWh 
energi effektivisering 
 

Samverkan inom 
miljö- och hälsa/  
Samverkan för 
effektivare 
godstransporter 

Samarbete med transportutförare för 
att höja kunskapen om vinsten och 
betydelsen av trafiksäkra och 
klimatanpassade transporter 

 

Företag har genomfört 
åtgärder för att införa 
resfria möten på 
arbetsplatserna samt 
policys och åtgärder för att 
flytta resor från flyg och bil 
till kollektiv-trafik (järnväg 
och väg), cykel och gång. 
 
1299  ton minskade CO2 
utsläpp och 2,5 GWh 
energi effektivisering. 
 

Samverkan inom 
miljö- och hälsa/  
Samverkan för 
effektivare 
personresor 

Samarbete med företag som har många 
arbetsresor för att höja kunskapen om 
vinsten och betydelsen av trafiksäkra 
och klimatanpassade resor 

 

Goda exempel från olika 
länder sprids och används 
i andra länder, inom 
skolor, etniska föreningar 
och andra ideella 
organisationer. 

FoI 

Forskningsprojektet Together on the 
move, med fokus på vuxna invandrare 
och deras kunskap och möjligheter att 
välja miljöanpassade tranporter.  
 



Sida 53 av 61 

 

Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 

 
Ökade förutsättningar för 
högre energieffektivitet i 
anläggningssektorn 

Kunskaps-
underlag mm. 

Informationsmaterial för sparsam 
körning för arbetsmaskiner inom 
anläggningssektorn framtaget. 
 

Luftkvalitet: 
Minska 
halterna  
 

   

 

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 

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. 

 
Grund för effektivare 
planering med ökad 
hänsyn till luftkvalitet. 

Kunskaps-
underlag mm. 

Beräkningar  av hur mycket av och var 
på det statliga vägnätet där risk för 
överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för PM10 och 
NO2 föreligger. 

 
Grund för effektivare 
planering med ökad 
hänsyn till luftkvalitet. 

Kunskaps-
underlag mm. 

Samlat planeringsunderlag Miljö 
inklusive 4 st delunderlag (Landskap, 
Vatten, Buller och vibrationer samt 
Luftkvalitet).  

 

Underlag för beslut om 
kring miljöklassad diesel 
(inklusive framtida 
skattenivåer). 

Kunskaps-
underlag mm. 

Trafikverket har på regeringens 
uppdrag undersökt hälsoskillnader 
mellan diesel av miljöklass ett och 
miljöklass tre. 

 

-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. 

Samverkan inom 
miljö och hälsa 

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.  
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 

Buller: 
Minskat antal 
bullerutsatta 

   

 

Bidrar till underlag för 
beslut genom vilka 
bullernivåer i samhället kan 
minskas så 
samhällsekonomiskt 
effektivt som möjligt (Det är 
av största vikt att 
bullernivåerna begränsas 
vid källa)  

Samverkan inom 
miljö och hälsa/ 
Kunskaps-
underlag mm. 

Intensivt arbete med stöd till 

Transportstyrelsen angående 

konsekvenser av förslag till nya EU-

bullerkrav för fordon.  

 
Grund för effektivare 
planering med ökad hänsyn 
till buller och vibrationer. 

Kunskaps-
underlag mm. 

Samlat planeringsunderlag Miljö 

inklusive Buller och vibrationer.  

 
Grund för effektivare 
planering med ökad hänsyn 
till buller  

Kunskaps-
underlag mm 

Inventering i enlighet med 

omgivningsbullerdirektivet är slutförd. 

 

Konkreta 
förbättringsmöjligheter för 
bland annat 
beläggningstyperna 
ytbehandling (Y1B) och 
indränkt makadam (IM). 

FoI 

Forskning kring hur vägbeläggningars 

egenskaper påverkar emissioner och 

egenskaper hos slitagepartiklar 

 

 

Nya värderingar och 
kalkylvärden för buller från 
järnvägen kan beaktas på 
ett mer tillförlitligt sätt i 
samhällsekonomiska 
analyser av åtgärder i 
transportsystemet. Detta 
innebär att 
förutsättningarna för bra 
åtgärdsval ökar och 
effektiviteten i 
infrastrukturplaneringen 
förbättras. 

FoI 
Forskning kring värdering av buller från 
järnvägen. 
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12.3 Tillgänglighet 

Nedan redovisas ett urval av åtgärder som genomförts under 2012 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.  
 
 

Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 2012 

Medborgarnas 
resor 
förbättras 
genom ökad 
tillförlitlighet, 
trygghet och 
bekvämlighet
/  
Förutsättning
arna för att 
välja 
kollektivtrafik
, gång och 
cykel 
förbättras. 
 

   

 

-Kunskap om framtidens 
persontåg för hastigheter 
på 250 km/h och däröver 
anpassade för 
svenska/nordiska 
förhållanden. 

FoI 

Det branschgemensamma 

fordonsforskningsprogrammet Gröna 

Tåget slutredovisades 2012.  

 

 

 

- Ökad kunskap och 
samsyn bland ansvariga 
aktörer.  
- Förbättrade 
förutsättningar för 
utveckling av 
kundorienterade lösningar, 

Samverkan för 
effektivare 
personresor 

Medverkan i eller ledning av 
samarbetsprojekt eller råd, bland 
annat inom Partnerskap för 
fördubblad kollektivtrafik 
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 2012 

exempelvis betalsystem. 
-Verktyg och vägledningar 
som kan användas av nya 
kollektivtrafik-
myndigheter och 
kollektivtrafik-branschen.  

 -Ökade förutsättningar för 
effektiv utveckling av 
kollektivtrafikresandet och 
koordingering av 
kollektivtrafikförsörjnings
program och 
infastrukturplanering 

Samverkan för 
effektivare 
personresor 

Samarbete med och stöd till regionala 
kollektivtrafikmyndigheter 

 -Etableringsbeslut fattat 
2012 
-Ökade förutsättningar för 
implementering av 
forskningsresultat 

Samverkan för 
effektivare 
personresor 

Deltagande i arbetet med att etablera 
nationellt forskningscenter för 
utvecklad kollektivtrafik 

 -Effektivare insatser 
genom erfarenhetsutbyte, 
dialog om angreppssätt 
och effekter.  

Samverkan för 
effektivare 
personresor 

Samordnat och drivit nätverk för 
hållbart resande och företagskort 
(årskort för kollektivtrafiken till 
företag och organisationer) 

 -Verktyg för utbyte av 
information vid större 
störningar  
-Utveckling av system för 
realtidsinformation för 
kollektivtrafikresenärer 

Samverkan för 
effektivare 
personresor 

Samverkansarbeten för förbättrad 
trafikinformation – med fokus på 
tjänsteutveckling och 
tillgängliggörande av data.   

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

Samverkan för 
effektivare 
personresor 

Samverkan i nationella 
planeringsrådet för cykel 

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

Samverkan för 
effektivare 
personresor/ 
Kunskapsunderlag 
mm 

Deltagande i EU-projektet Öresund 
som cykelregion  

 -Strategi för 
trafikplanering för 
landsbygdstrafik 
-Ökade förutsättningar att 
genomföra trafikplanering 
baserad på gåendes och 
cyklisters behov 

FoI 

Forskning kring trygghet, säkerhet och 
tillgänglighet för gående och cyklister i 
små orter och byar. 
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 2012 

 -Större genomslag för 
fyrstegsprincipen och en 
resurseffektiv 
transportförsörjning.  

Kunskaps-
underlag mm. 

Tagit fram och publicerat Handledning 
för åtgärdsvalsstudier – nytt steg i 
planeringen av transportlösningar 

 
-Större genomslag för 
fyrstegsprincipen och en 
resurseffektiv 
transportförsörjning. 

Samhälls-
planering 

Åtgärdsvalsstudier har genomförts 
kring bland annat gods- och 
pendlingsstråk, stationsområden, 
godsterminaler, bostadsetableringar 
och gruvverksamhet.  

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

Samhälls-
planering 

-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. 
 

Tranport-
systemet 
utformas så 
att det är 
användbart 
för personer 
med 
funktions-
nedsättning.  
 

   

 Förutsättningar för fler 
tillgänglighetsanpassade 
fordon, stationer och 
busshållplatser. 

Kunskaps-
underlag mm. 

Tillhandahållit kunskapsunderlag. 
Medverkat vid framtagning av 
programhandlingar och tillhandahållit 
expertstöd vid genomförandet 

 
-Synkronisering av det 
prioriterade nätets 
genomförande 

Samverkan för 
effektivare 
personresor 

-Samverkan inom ramen för 
regeringsuppdrag för genomförande 
av funktionshinderpolitiken. 
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 2012 

 

 -Ökade förutsättningar för 
effektivare planering och 
anpassningar av 
bytespunkter 
 

Kunskaps-
underlag mm. 

-Precisering av basfunktioner på 
järnvägsstationer  
-Vägledning kring utformning av 
järnvägsstationer 

Barns 
möjligheter 
att själva på 
ett säkert sätt 
använda 
transport-
systemet, och 
vistas i 
trafikmiljöer, 
ökar 

   

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

Samverkan för 
effektivare 
personresor 

Stöd till skolans arbete med trafik;  
-publicering av skriften ”Trafiksmart”,  
-precisering av aktörernas roller och 
ansvar,  
 

 
-Ökade förutsättningar att 
beakta barns behov i 
planeringen 

Kunskaps-
underlag mm. 

-Nationell undersökning av barns 
resor till skolan 
-Kunskapsunderlag och expertstöd, 
bland annat i form av 
kunskapsdokument om barns 
tillgänglighet 

 

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

Samhälls-
planering/ 
Kunskaps-
underlag mm. 

Regeringsuppdrag om barn och 
ungas medverkan i 
samhällsplaneringar genomfört 
tillsammans med Boverket under 
2012.  

 

-Utifrån den svenska 
piloten i Örnsköldsvik 
sprids resultaten och 
berörda regelverk 
justeras.  
-Etablerade kontakter 
mellan olika aktörer inom 
respektive land. 

FoI 

FoI-projektet Safeway2school, som 

avslutades 2012 har genomfört 

pilotprojekt i bland annat Sverige i 

syfte att designa, utveckla, integrera 

och utvärdera teknik för att ge 

heltäckande och säker transport för 

barn mellan hemmet och skolan.  

 

Arbets-
formerna, 
genomförand
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 2012 

et och 
resultaten av 
transport-
politiken 
medverkar till 
ett jämställt 
samhälle. 

 

-Konkretiseringar av vad 
jämställdhetsarbetet kan 
och bör innehålla i olika 
verksamheter.  
 

Kunskaps-
underlag mm. 

Tagit fram planeringsunderlag för 
jämställdhet. Utvecklingsarbetet 
återspeglas i bland annat 
Trafikverkets så kallade 
effektkataloger, riktlinjer för samlade 
effektbedömningar och i uppdatering 
av rekommendationer från ASEK 
 

Kvaliteten för 
näringslivets 
transporter 
förbättras och 
stärker den 
inter-
nationella 
konkurrens-
kraften 

   

 
Ökade förutsättningar för 
turistresor och utveckling 
inom besöksnäringen 

 

Samverkan för 
effektivare 
personresor 

-Medverkan i samverkansarbetet för 
destinationsutveckling och ökad 
tillväxt inom besöksnäringen 
-Regionala samarbeten i dialog med 
turistnäringen 

 Kunskap om hur berörda 
aktörer förhåller sig till 
arbetet med turistvägar 
och dess koppling till olika 
bevarandeaspekter (natur- 
och kultur). 

FoI  

FoI kring Svenska turistvägar  

 
 

 
 Företag ser över 
förutsättningarna för 
effektiva transporter 
genom alternativa 
logistikupplägg 

Samverkan för 
effektivare 
godstransporter 

Samverkan med företag om 
betydelsen av goda logistiklösningar 
och val av trafikslag för att möjliggöra 
en effektiv användning av 
infrastrukturen 
 

 -Ökade förutsättningar för 
kostnadseffektiva 
transportupplägg 
-Effektivare planering 

Samverkan för 
effektivare 
godstransporter 

Samverkan med näringslivet i 

regionala godstransportråd, 

näringslivsrådet etc. 
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Indikator/ 
målområde 

Resultat och effekter 
Verksamhet som har bidragit till detta resultat  

Kategori  Åtgärd 2012 

genom strukturerad dialog 
i tidiga skeden 
-Samsyn om intermodala 
noder och prioriterade 
stråk 

 
-Prioriterade åtgärder och 
handlingsplan 

Samverkan för 
effektivare 
godstransporter 

Samverkan med storstadsregioner och 

näringsliv kring citylogistik 

 
-Ökade förutsättningar för 
utveckling av fungerande 
marknader i järnvägens 
sidosystem.  

Samverkan för 
effektivare 
godstransporter/ 
Samverkan för 
effektivare 
personresor 

Etablering av nationellt depåråd 

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

Samverkan för 
effektivare 
godstransporter 

Driver sekretariat för arbetet med 

inrättandet av godskorridor 3, 

Stockholm-Palermo 

 Förutsättningar att bättre 
samorda transporter av 
dagligvaror med andra 
typer av snabbrörligt gods, 
vilket kan ge betydande 
effektivitets- och 
volymfördelar, inom 
Sverige och mellan Sverige 
och andra länder.  

FoI 

FoI-projekt kring intermodala 

transporter för snabbrörligt gods 

(SNAGO BV)  

 

 -Större genomslag för 
fyrstegsprincipen och en 
resurseffektiv 
transportförsörjning.  

Kunskaps-
underlag mm. 

Tagit fram och publicerat Handledning 
för åtgärdsvalsstudier – nytt steg i 
planeringen av transportlösningar 

 
-Större genomslag för 
fyrstegsprincipen och en 
resurseffektiv 
transportförsörjning. 

Samhälls-
planering 

Åtgärdsvalsstudier har genomförts 
kring bland annat gods- och 
pendlingsstråk, stationsområden, 
godsterminaler, bostadsetableringar 
och gruvverksamhet.  
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