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Sammanfattning
I regleringsbrevet för verksamhetsåret 2011 ställs krav på att Trafikverket i en särskild
rapport i samband med årsredovisningen 2011 ska redovisa de delar av Trafikverkets
verksamhet som finansieras med anslagsposterna ”Övriga insatser för effektivisering av
transportsystemet” (Väghållning ap. 7 och Banhållning ap. 11). Trafikverket har valt att
låta redovisningen omfatta all verksamhet som finansieras av anslagsposterna.
Den kategoriindelning som har valts i redovisningen tar sin utgångspunkt från
möjligheterna att utifrån befintligt ekonomisystem kunna koppla ihop kostnader med
verksamhet. Kategorierna är samhällsplanering, samverkan med näringslivets aktörer,
samverkan med offentliga organisationer, övriga samarbeten med nationella och
internationella aktörer, kunskapsunderlag och förvaltning, annan verksamhet samt FOI.
Sist i rapporten, kapitel 9 Resultatmatris, finns en samlad redovisning med
utgångspunkt från respektive målområde eller indikator som visar genomförda åtgärder
som har bidragit till måluppfyllelse.
Dialogen med våra kunder och samarbetspartners sker på lokal, regional och nationell
nivå utifrån de behov och potentialer som finns. Samverkan för förbättrad användning
av transportsystemet genomförs i huvudsak med två kategorier av aktörer. Det är dels
de aktörer, både privata företag och offentliga organisationer, som är att betrakta som
systemutformare då de har en betydande roll i att skapa rätt förutsättningar för
transporterna. Dels är det de aktörer som har stor påverkan på det direkta nyttjandet av
transportsystemet genom att de köper eller utför transporter. Ett omfattande arbete
drivs också med syfte att ta fram, förvalta och förmedla kunskap och att upprätthålla
nätverken i sektorn. En viktig del i verksamheten är också att ta fram sakunderlag i form
av strategier och förslag på styrmedel som främjar genomförandet av de
transportpolitiska målen. Väsentliga delar av Trafikverkets stöd till forskning och
innovation hanteras inom området.
Det ekonomiska utfallet i enlighet med beslutade kategorier för 2011 framgår av
nedanstående tabell:
Kategori

Utfall 2011
mnkr

Samhällsplanering

31

Samverkan med Näringslivets aktörer

14

Samverkan med offentliga organisationer

58

Övriga samarbeten nationella och internationella aktörer 33
68
Kunskapsunderlag och förvaltning
Annan verksamhet

93

FOI

75

Totalt

372

I kategorin ”Annan verksamhet” återfinns bl.a. stödet till ideella organisationer och
Sveriges järnvägsmuseum. Av totalkostnaden exklusive FOI avser 80 % (239 mnkr)
myndighetsinterna kostnader.
De effekter som verksamheten genererar i sektorn avseende säkerhet, tillgänglighet
samt miljö och hälsa är resultatet av de samlade insatser som sker avseende
kunskapsframtagning och samverkan med aktörer. De enskilda åtgärderna inom
kunskapsframtagning och samverkan med aktörer ska ses som delar i det samlade
långsiktiga arbetet med systemförändringar som genererar måluppfyllelse. Eftersom
åtgärderna inte sällan handlar om förändringar i hela transportsystemet och inte en
enskild sträcka blir verkningsgraden hög när åtgärderna når sin fulla effekt.
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Trafikverkets bedömning är att den verksamhet som finansieras med anslagsposterna
”Övriga insatser för effektivistering av transportsystemet” är effektiv och bidrar till
måluppfyllelse. Nyttan av de levererade åtgärderna och resultaten som redovisas i
resultatmatrisen motiverar de kostnader som finns för verksamheten.
Bland verksamhetens resultat och leveranser under 2011 kan nämnas:
- Arbete inom EuroNCAP för att driva på krav kring ISA som en del av protokollet
från 2012 vilket kommer att få ett stort genomslag i bilparken.
- Förmedling av kunskap kring svensk acceptans och användarbenägenhet för
införande av alkolås i arbetet med internationell standardisering av alkolås.
- Samverkan med mc-branschen har bl.a. bidragit till import av säkrare mc-modeller.
Genomslaget av ABS på mc har varit stort och bedöms medföra 5 färre dödade
under 2011.
- En systematisk hantering av trafiksystemet i staden ger effekter på trafiksäkerhet,
tillgänglighet och miljö. Detta skapas bl.a. med stöd av en TRAST-guide (TRAST =
Trafik i attraktiv stad) som har tagits fram och kommunicerats för att ge
kommunerna ökad kunskap om trafikstrategier.
- Samverkan med kommuner om hastighetsgränsöversynen och betydelsen av rätt
skyltat hastighet har bidragit till att 149 kommuner har tagit fram en hastighetsplan
enligt metodiken "rätt fart i staden".
- Mätning/kontroll och kommunikation avseende andelen dubbdäck och dess
betydelse har bidragit till att andelen dubbdäck har minskat från 68 % till 65 % på
den nationella skalan vilket leder till förbättrad luftkvalitet.
- Som en del av arbetet med ökad andel kollektivtrafik har Trafikverket deltagit i
fördubblingsprojektet såväl på styrande nivå som i ett antal projekt som exempelvis
vägledningar för arbetet med trafikförsörjningsprogram, framtida betallösningar
och principer för tillträde och prissättning vid bytespunkter.
Inom
samverkansarbetet har modellen Attraktiva stationer använts i åtta lokala
samverkansgrupper. Modellen syftar till att förbättra stationerna utifrån ett
resenärsperspektiv.
- Under året har dialoger förts med industrin, deltagande skett i kommittéer och
standardiseringsorgan för att möjliggöra tjänsteutveckling med ny teknik, driva på
arbetet med att ta fram nya tjänster till slutanvändare och för att säkerställa kvalitén
på Trafikverkets tjänster avseende trafikinformation och trafikledning.
- Samarbete 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 etc. har bidragit till åtgärder hos
aktörerna som har genererat ca 93 000 ton minskade koldioxidutsläpp och 165
GWh minskad energianvändning.
- Samverkansarbetet har också bidragit till att 35 av samarbetsaktörerna inom
transportköpargruppen ställer krav på hastighetshållning i sina upphandlingar av
transporter och 60 st. ISA- system har installerats i kommunala fordon.
Samarbetsaktörerna inom den tunga trafiken har en medelhastighetssänkning med
0,7 % mätt från 2009-års nivå. Allt fler ställer också krav rörande alkohol och
droger respektive bältesanvändning.
- Arbetet med alkohol och droger i trafiken har även lett till att alla polismyndigheter
och 286 kommuner arbetar aktivt med SMADIT-modellen (Samverkan Mot Alkohol
och Droger I Trafiken).
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Läsanvisning
Denna redovisning avser den del av Trafikverkets verksamhet som finansieras med
anslagsposterna ”Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet” (Väghållning
ap. 7 och Banhållning ap. 11).
I regleringsbrevet för verksamhetsåret 2011 ställs krav på att Trafikverket i samband
med årsredovisningen 2011 redovisar delar av denna verksamhet i en särskild rapport.
Redovisningskravet avser Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen
(2010:185) med instruktion för Trafikverket. Trafikverket har valt att låta redovisningen
omfatta all verksamhet som finansieras av anslagsposterna.
Enligt regleringsbrevet ska redovisningen innefatta följande:
- utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka
uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de
transportpolitiska målen
- redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori
förhåller sig till dess kostnader
- 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
möjligheterna att utifrån befintligt ekonomisystem kunna koppla ihop kostnader med
verksamhet. Kategorierna är
- samhällsplanering
- samverkan med näringslivets aktörer
- samverkan med offentliga organisationer
- övriga samarbeten med nationella och internationella aktörer
- kunskapsunderlag och förvaltning
- annan verksamhet
- FOI.
Redovisningen omfattar:
- Verksamhetens inriktning 2011, resultat och leveranser.
- Verksamhetens kostnader.
- Bedömning av nytta i förhållande till kostnad.
- Resultatmatris.
Strukturen i avsnittet om verksamhetens inriktning, resultat och effekter utgår från
kategoriindelningen. Detta innebär att redovisningen utgår från verksamheten och att
åtgärder som har bäring mot ökad trafiksäkerhet, miljö och tillgänglighet återfinns
under respektive kategori. I resultatmatrisen finns en samlad redovisning med
utgångspunkt från respektive målområde eller indikator, som visar genomförda
åtgärder som bidragit till måluppfyllelse. Se även Trafikverkets miljörapport 2011 samt
trafiksäkerhetsrapport 2011.
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1 Inledning
Trafikverket ska enligt instruktionen 3 § ”samverka med andra aktörer och därvid vidta
åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen”. Trafikverket ska också inhämta och
sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och
säkerhet inom sitt ansvarsområde (2 §). För att lösa uppgiften så tar Trafikverket fram
och förvaltar kunskapsunderlag, ger expertstöd samt samverkar med externa aktörer i
syfte att driva utvecklingen tillsammans men också för att få dem att i sin egen
verksamhet ta sin del av ansvaret för utvecklingen av transportsystemet.
Under 2011 har en stor del av samverkan för att förbättra användningen av
transportsystemet genomförts i specifika projekt inom kategorierna Samverkan med
offentliga organisationer respektive Samverkan med Näringslivets aktörer. Inför
verksamhetsåret 2012 pågår ett arbete som syftar till att samordna våra insatser i
planeringen för att ännu bättre leva upp till vårt uppdrag och för att bättre hålla ihop vår
verksamhet utifrån fyrstegsprincipen. I arbetet med att utveckla samhället finns stora
potentialer i att verksamheten som finansieras inom övriga insatser för effektivisering
av transportsystemet samverkar med andra typer av åtgärder t.ex. investering,
trafikledning samt drift och underhåll. Detta säkerställer att åtgärder för att påverka
transportbehov och för att effektivisera användningen av befintlig infrastruktur blir en
naturlig del i lösningen av brister i tillgänglighet, miljö och trafiksäkerhet i
transportsystemet. Detta breddade arbetssätt i samhällsplaneringen innebär bl.a. att
Trafikverket i samarbete med våra regionala uppdragsgivare tecknar breda
överenskommelser med utvalda kommuner i syfte att samordna den gemensamma
planeringen och genomförandet.
Avsikten är också att på sikt förskjuta resursåtgången från granskning och yttranden av
kommunala planärenden till att satsa mer på samverkan i tidiga skeden. Som en del av
omställningen så har ambitionsnivån minskat under hösten avseende en del samarbeten
i avvaktan på beslut om nytt arbetssätt. Bland annat så har lite drygt hälften av
samarbetena med företagen i samverkan näringslivet lagts i avvaktande till dess beslut
om inriktning tas under första halvåret 2012.
Förändringen av arbetssätt kommer på sikt också påverka valet av kategorier för
uppföljning av verksamheten.
Förutom det faktiska samarbetet med sektorns aktörer sker också ett omfattande arbete
med att ta fram, förvalta och förmedla kunskap och att upprätthålla nätverken i sektorn.
Denna del av verksamheten är en förutsättning för den samverkan som sker med
sektorns aktörer. En viktig del i verksamheten är också att till riksdagen och regeringen
ta fram sakunderlag i form av strategier och förslag på styrmedel som främjar
genomförandet av de transportpolitiska målen. Väsentliga delar av Trafikverkets stöd
till forskning och innovation hanteras inom området.

2 Verksamhetens inriktning 2011
Transportsystemet är komplext och dess utveckling är beroende av flera aktörer.
Trafikverket samverkar med andra aktörer med syftet att ge dem kunskap och drivkraft
att själva agera och prioritera insatser som ger transportpolitisk måluppfyllelse samt att
uppnå synergieffekter och högre nytta genom att tillsammans planera och genomföra
effektiva åtgärder. Eftersom en stor del av måluppfyllelsen inte kan nås enbart genom
förbättring eller utbyggnad av infrastrukturen så är åtgärder som kan påverka behov av
transporter och val av trafikslag samt åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig
infrastruktur och fordon ofta kostnadseffektiva och med hög transportpolitisk
måluppfyllelse.
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Dialogen med våra kunder och samarbetspartners sker på lokal, regional och nationell
nivå utifrån de behov och potentialer som finns. Samverkan för förbättrad användning
av transportsystemet genomförs i huvudsak med två kategorier av aktörer. Det är dels
de aktörer, både privata företag och offentliga organisationer, som är att betrakta som
systemutformare då de har en betydande roll i att skapa rätt förutsättningar för att bidra
till den transportpolitiska måluppfyllelsen. Det handlar bl.a. om kommuner,
fordonstillverkare, drivmedelsföretag, återförsäljare av fordon, teknikutvecklingsföretag
och normgivande instanser som t.ex. EU och regeringskansli. Dels är det de aktörer som
har stor påverkan på det direkta nyttjandet av transportsystemet genom att de köper
eller utför transporter, det handlar bl.a. om transportutförare som åkeri,
järnvägsoperatörer, taxi och bussbranschen samt transportköpare som kommuner,
trafikhuvudmän, industrin, detaljhandeln och skogsnäringen.
Verksamhetens inriktning tar sin utgångspunkt från nationell plan och omfattar
områdena
- Hållbar samhällsutveckling.
-

Effektiva persontransporter och effektiva godstransporter.

Inriktning och resultat redovisas i kapitel 3–6 och finns också samlade i en
resultatmatris i kapitel 9.

3 Hållbar samhällsutveckling – resultat och leveranser
3.1
3.1.1

Samhällsplanering
VERKSAMHETENS INRIKTNING 2011.

För att kunna svara upp mot omvärldens förväntningar på Trafikverket som en aktör
som verkar för en trafikslagsövergripande planering så är det viktigt att Trafikverket
engagerar sig i tidiga skeden i samhällsplaneringen. Syftet är att tillsammans med
övriga aktörer åstadkomma en gemensam målbild och en effektiv planering. Genom
medverkan i de tidiga skedena ökar vi möjligheterna att få genomslag för insatser i
planeringen som leder mot de transportpolitiska målen.

3.1.2

RESULTAT/LEVERANSER 2011.

Arbetssättet utvecklas kontinuerligt och Trafikverket kan ge flera exempel på
samarbeten och initiativ i tidiga skeden i samband med t.ex. kommunernas
översiktsplanering och i projekt kring strategiska stadsutvecklingsfrågor. I detta
sammanhang kan nämnas ett antal trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudier som har
genomförts under året. I t.ex. Karlskrona så har man studerat en transportknutpunkt
som en del i stadsutvecklingen. Studien ger bl.a. ett beredare underlag till den
kommunala översiktsplaneprocessen då man tar fram alternativa strategier i
översiktplanen för att lösa behovet av att koppla ihop multimodala godstransporter och
personresor. Under året har Trafikverket även arbetet med metodutveckling för
åtgärdsvalsstudier.
Andra exempel på engagemang i samhällsplaneringens tidiga skeden är samarbetet med
Mora respektive Kiruna kommun. Samarbetet med Mora kommun syftar till att utveckla
Mora centrum som konsekvens av en, tills vidare, utebliven förbifartslösning.
Trafikverket och kommunen tar gemensamt fram en trafikstrategi, gestaltningsprogram
och mobility management-åtgärder.
Trafikverket samarbetar med Kiruna kommun för att hitta en struktur för hur vi ska
samordna aktiviteter och projekt som pågår i respektive organisation avseende
stadsutvecklingen i Kiruna. Det handlar om att transportsystemet och stadens planering
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ska samspela och klara de behov som finns på ett hållbart sätt utifrån nya
förutsättningar.
Under året har Trafikverket även genomfört seminarier i transportsnål
samhällsplanering riktade till politiker och tjänstemän på kommunerna med fokus på
samspelet mellan planering och påverkansinsatser för att möjliggöra ett hållbart
resande. Dessutom har ett Den Goda Staden-seminarium genomförts tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Boverket som behandlade
kollektivtrafiken som norm i samhällsplaneringen. Trafikverket skriver dessutom breda
överenskommelser med kommuner och andra aktörer för att säkerställa en ansats med
helhetssyn enligt fyrstegsprincipen. Idag ser vi att flertalet kommuner planerar för
förtätning och komplettering av bebyggelse vilket främjar en mer effektiv
trafikplanering.
En TRAST-guide (Trafik i Attraktiv Stad) har tagits fram tillsammans med SKL som ska
fungera som en handledning i kommunernas arbete med trafikstrategier. En annan
rapport som är framtagen under 2011 behandlar MaxLupo, råd om hur mobility
management kan användas i den kommunala planeringen, anpassad för svenska
förhållanden. MaxLupo är ett verktyg som togs fram inom ramen för EU-projektet MAX
om mobility management.
Inflödet av antalet ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken som ska besvaras
av Trafikverket är stort, ca 17 000 ärenden under 2011. För att frigöra tid till de tidiga
skedena har vi under 2011 arbetat för att hitta arbetssätt för att effektivisera
hanteringen av remisser.
Verksamheten finansieras även till viss del med annan anslagspost.

4 Effektiva personresor och effektiva godstransporter –
resultat och leveranser
4.1
4.1.1

Samverkan med näringslivets aktörer
VERKSAMHETENS INRIKTNING 2011.

Samverkan Näringslivet är en del av Trafikverkets samarbete med företag som köper
eller utför transporter och resor. Samarbetet sker genom långsiktiga relationer i syfte att
systematiskt förbättra säkerhet, miljö och tillgänglighet inom transportsystemet.
Arbetet genomförs enligt utvecklingsprocessen som bygger på grundprinciperna inom
ISO-certifieringar och prioriterade insatsområden i dialogen med företagen är:
 Energieffektiv och säker användning av fordon.
 Energieffektiva och säkra fordon.
 Logistik och val av trafikslag.
Samarbete avslutas om inte utlovade åtaganden i överenskommelsen genomförs och om
inte företaget förflyttar sig i utvecklingsprocessen. Företag som Trafikverket har haft
aktivt samarbete med under många år och där företagen själva driver frågorna övergår i
diskussioner om uppföljning och leveranser av resultat. Detta innebär att Trafikverket
har kontakt med företaget minst en gång per år och att företaget bjuds in till
arrangemang som anordnas av projektet Samverkan med Näringslivet.

4.1.2

RESULTAT/LEVERANSER 2011.

Samverkan har aktivt skett med 175 företag enligt tabellen nedan.
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Målgrupp
Tranportköpare (gods)
Tjänste- och arbetsresor
Åkerier
Speditörer
Taxiföretag
Bussbolag

Antal
företag
83
21
51
6
10
5

Omsättning
(mdr kr)
744
323
22
55
2,8
5,6

Antal
anställda
164 297
85 745
8 584
15 092
7 209
8 523

Företagen har genomfört olika typer av åtgärder, några exempel är:
 Krav på miljö och trafiksäkerhet vid inköp av transporter och resor.
 Flytt av transporter från flyg och väg till sjö och järnväg.
 Logistik.
 Inköp av fordon med bättre energieffektivitet och bättre miljöklass.
 Genomförande av utbildningar såsom Sparsam körning, hastigheter,
trafiksäkerhet och miljökunskap.
 Installation av stödsystem för bränsleminskning, hastighetshållning (ISA) och
alkolås.
 Sänkt maxhastighet i hastighetsregulatorer.
 Resfria möten.
Verksamheten har 2011 levererat följande övergripande resultat:

Miljö: Under året har följande minskningar av CO2 och energi gjorts tack vare ett stort
antal åtgärder genomförda av företagen.
Målgrupp
Transportköpare
Åkeri
Buss
Taxi
Speditör
Tjänste- och arbetsresor
Resultat 2011

CO ton
2

Energi (GWh)
15
310
23 855

16
60

4 603
6 764

9
5

0

0

1 626
52 158

4
94

Trafiksäkerhet: De åtgärder som har genomförts tillsammans med åkeriföretagen har
hittills lett till en statistisk minskning med 0,259 liv respektive 1,037 svårt skadade.
Observera att alla uppgifter är att betrakta som bedömningar och potentialer av effekter.
Resultatet är en summering av de åtgärder som åkerierna har gjort under flera år och
kan inte summeras med potentialer från tidigare år.
Verksamheten har bidragit med medelhastighetssänkning med 0,7 % från 2009 år nivå
för samarbetsaktörer, mätningen har skett genom aktörsmätningar.
Av totalt 62 företag har 52 (84 %) företag planerat och/eller genomfört
hastighetsåtgärder.
Viktiga leveranser 2011 utöver ovan redovisade resultat är bl.a. att:
Samarbetsaktörernas hastighet har mätts genom de s.k. aktörsmätningarna. Den ideella
organisationen Q31 har utvecklats till att bli medlemsägd, med ca 50 medlemmar. Ett
1 Q3 – Forum för hållbara transporter är en ideell förening vars mål är att öka kvaliteten vid tunga
vägtransporter.
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större seminarium arrangerades hösten 2011 i Stockholm med ca 120 deltagare.
Seminariet var ett samarbete med Q3-Forum för hållbara transporter och NTM 2. Syftet
var att marknadsföra den nya ideella organisationen Q3-Forum för hållbara transporter
och att lyfta fram logistikåtgärder och den potential som finns ur både minskad
miljöpåverkan och bättre ekonomi. Workshops har även anordnats för
samarbetsaktörerna på följande teman: ”Framtida krav på transporter”, ”Klimatsmarta
val av fordon”, ”Beräkna dina godstransporters klimatpåverkan” och ”Miljö- och
säkerhetskrav på tjänstebilar”.
Trafikverket deltar i KNEG, Klimatneutrala Godstransporter på väg, vilket är ett
samarbete mellan 15 olika aktörer i transportsektorn. Aktörer som aktivt och
tillsammans arbetar fram konkreta och användbara lösningar som bidrar i klimatarbetet
inom godstransportområdet. KNEG arbetar bl.a. genom att medlemmarna gör
åtaganden inom klimatområdet, åtaganden som följs upp varje år. 2010 reducerade
medlemmarna sina utsläpp med strax under 180 000 ton koldioxid (2011 års siffror är
inte klara än). KNEG arbetar även genom utvecklingsprojekt varav Trafikverket deltar i
Duo Trailer, En trave till, Maxi Cube, Hastighetsmätningar, Klimatsmart
Citydistribution, Motoroptimering, Utveckling av miljökrav och modell för tillämpning
vid upphandling av entreprenader. KNEG har under året även medverkat i utåtriktade
arrangemang, bl.a. en Resultatkonferens där infrastrukturministern medverkade och
Logistik & Transport där årets KNEG-rapport överlämnades till Näringsdepartementets
statssekreterare.
Ytterligare några exempel på samarbeten är:
 Nätverk för företag inom bygghandelssektorn. Under 2011 har ett nätverk för
företag inom bygghandelssektorn etablerats. I nätverket ingår ett tiotal företag.
Nätverket har under året träffats vid två tillfällen. Inledningsvis har krav när det
gäller miljö- och trafiksäkerhet i samband med upphandling av transporter
diskuterats.



Bussbranschens Riksförbund – BR. Trafikverket har i samverkan med BR haft
10 seminarier under 2011 för BR:s medlemsföretag om trafiksäkerhet och
miljöfrågor, där 200 personer deltagit och 160 företag. Genom dessa deltagare
har Trafikverket nått ut till ca 13 000 förare. 80 procent av bussföretagen som
är anslutna till BR har i dag en trafiksäkerhetspolicy. 90 procent av
bussföretagen informerar om säkerhet innan resan.

En separat verksamhetsberättelse 2011 för samverkan näringslivet finns framtagen.

4.2
4.2.1

Samverkan med offentliga organisationer
VERKSAMHETENS INRIKTNING 2011.

Syftet med Samverkan med offentliga organisationer är att skapa bidrag till
transportpolitiska mål för säkerhet, miljö och hälsa samt tillgänglighet. Arbetet bedrivs
med långsiktigt arbete i fokus och mäts genom hur utvecklingsprocessen ser ut hos
respektive organisation. Under 2011 har följande åtgärdsområden prioriterats i
samverkan; Hastighet, Kollektivtrafik, Gång- och cykel, Klimat inklusive energieffektiva
fordon, Alkohol, droger och trafik, Buller, Luftkvalitet, Gods och logistik.
Totalt har Trafikverket under 2011 samverkat med 213 st. offentliga organisationer med
följande fördelning:
2

NTM, Nätverket för transporter och miljön är en ideell förening vars syfte är att skapa en gemensam
värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas
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4.2.2

65 % (139 st.) Kommuner.
6 % (13 st.) Landsting.
3 % (7 st.) Länsstyrelser.
6 % (13 st.) Trafikhuvudmän.
2 % (4 st.) Energikontor.
2 % (5 st.) Biogassamarbeten.
9 % (20 st.) Länspolismyndigheter.
5 % (10 st.) Regioner och Regionförbund.
1 % (2 st.) Övriga organisationer.

RESULTAT/LEVERANSER 2011.

Överenskommelser tecknade med högsta ledningsnivå i organisationen har upprättats
med totalt 36 aktörer varav 24 med kommuner, 7 med landsting och 5 med
trafikhuvudmän. Överenskommelserna innebär planer på långsiktigt arbete med
trafikfrågor hos aktörerna och omfattar ett antal åtgärder inom området.
Antal organisationer som har förflyttat sig i sin mognad vad gäller arbetet från ”intresse
och motiv och vilja till ”handling och uppföljning” från start till 2011 är 117 stycken.

Åtgärdsområde
Hastighet
Kollektivtrafik
Gång- och cykel
Klimat, inkl energieffektiva fordon
Alkohol, droger och trafik
Buller
Luftkvalitet, däck och partiklar
Gods och logistik

Totalt antal aktörer som
genomfört åtgärder inom
området
168
25
55
55
286
12
6
22

Verksamheten har 2011 levererat följande övergripande resultat från Samverkan
Offentliga organisationer:
Regioner
Nord
Mitt
Öst
Stockholm
Väst
Syd
Totalt regioner

Koldioxidbesparing
(ton)
4 539
4 000
6 252
5 982
12 385

Energi
(GWh)
5,34
12,2
8,59
19,7
11,7

8240
41 398

13,0
70,57



Klimatförbättring via koldioxidreduktion (CO2): 41 398 ton och 70,57 GWh i
energieffektivitet.



Trafiksäkerhetsförbättring: Antal kommuner som genomfört:
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Hastighetsöversyn; 64 kommuner.
Hastighetsplaner; 95 kommuner.
Omskyltning; 76 kommuner. Effekten av omskyltningen 2011 på
kommunalt vägnät bedöms till 0,5 färre dödade.
SMADIT; 286 av landets 290 kommuner arbetar aktivt med SMADIT,
(många kommuner är nu självgående och Trafikverkets insats liten)

Tillgänglighetsförbättring: Andelen kollektivtrafikresande på nationell nivå har ökat
från 24 % 2010 till 25 % 2011. Trafikverket har som mål att medverka till en ökning
av kollektivtrafikandelen men till hur stor del till årets ökning Trafikverkets
samverkansinsatser bidragit är svårt att bedöma.

Samverkan har även skett inom bland annat områdena sparsam körning, bilpooler,
luftkvalitet, däck och partiklar och trafiksäkerhet. Resultat och leveranser beskrivs
nedan.
Sparsam körning
Inom området sparsam körning har ett arbete påbörjats för att ta fram en gemensam
uppföljningsmodell. Ett försök med utbildning för kommunala sparcoacher har
genomförts men har pga. av kommunrepresentanternas tidsresurser inte slagit igenom.
Intresse finns men inte tillräckligt med tid. De köpta utbildningarna i sparsam körning
är ca 2 100 st. varav den offentliga sektorn står för 30 % av dessa och Näringslivet för
återstående del. Detta innebär en viss nedgång i antalet utbildningar för offentliga
sektorn, vilket antas bero på en marknadsmättnad.
Bilpooler
Förslag på fortsatt arbete med bilpooler har tagits fram under 2011 och ska under 2012
åtföljas av ställningstagande. Förvaltning av hemsidan bilpool.nu har fortsatt under
året.
Luftkvalitet, däck och partiklar
I Örnsköldsvik och Skellefteå har överskridanden av gränsvärden lett till att
Trafikverket och kommunerna samverkat om vilka åtgärder i transportsystemet som
kan vidtas. Trafikverkets avsikt är att bidra till att slutsatser och åtgärder även kan
överföras till andra vägsträckningar och kommuner. I Göteborg samarbetar Trafikverket
och kommunen om dammbindningsåtgärder för att minska partikelhalterna, vilket är
effektivare än om Trafikverket och kommunen skulle genomföra åtgärder var och en på
sitt sätt.
Trafiksäkerhet
Samverkan med flera kommuner kring upphandling av deras fordon har lett till att krav
har ställts och installation gjorts av ISA-utrustningar och alkolås. Umeå kommun
föregår som ett gott exempel. Där leasar kommunen sina bilpoolsbilar, och installerar
ISA-utrustning vartefter i de bilar som tillkommer. Under året har det i Umeå kommun
tillkommit ca 50 bilar. Detta tryggar ett aktivt arbete i kommunerna med säkerhet i
fordon.
Ytterligare samverkan sker med högstadie- och gymnasieskolor, som kan ta del utav
material om alkohol/ droger och trafik genom satsningen ”Don’t drink and drive” via
Trafikverkets hemsida och expertis. Arbetet syftar till att minska antalet unga som kör
berusade eller åker bil med någon som kör berusad.
Övriga resultat
Många av de åtgärder som Trafikverket samverkar med aktörerna kring visar resultat i
ett mer långsiktigt perspektiv och är inte alltid kvantifierbara. Utifrån erfarenhet och
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kunskap vet vi dock att dessa åtgärder ger effekter. Exempel på sådana åtgärder och
resultat presenteras nedan;
Genom långsiktigt arbete, ungefär sex år, med Gävle kommun har kommunen vuxit i
frågor kring hållbart resande och nu utsetts till värd för ECOMM 2013 (årlig europeisk
mobility management-konferens).
11 aktörer har genomfört olika typer av nulägesanalyser avseende verksamhetens resor
och transporter utifrån olika perspektiv kostnads-, klimat- och hälsoperspektiv under
2011. Dessa analyser ligger som grund för åtgärdsplaner som aktörerna nu är på gång
att ta fram. Långsiktigt kommer dessa åtgärder att generera resultat i form av minskade
CO2 utsläpp, högre trafiksäkerhet etc.
Modellen Attraktiva Stationer har använts i åtta lokala samverkansgrupper under 2011;
Boden, Sundsvall, Gävle, Flemingsberg (Huddinge), Norrköping, Hallsberg, Uddevalla
och Helsingborg. Modellen syftar till att förbättra stationerna utifrån ett
resenärsperspektiv som ett bidrag till en ökad kollektivtrafikandel. En omfattande
resenärsundersökning har genomförts under hösten 2011 på stationerna som ska leda
till en lokal åtgärdsplan för varje station och där åtgärderna ska påbörjas genomföras
under 2012.
Hos nio trafikhuvudmän pågår nu ett arbete rörande företagsbearbetning där syftet är
att öka kollektivtrafikresandet vid tjänsteresor till förmån för minskat bilresande med
minskade CO2 utsläpp som följd. Exempel på resultat är att Östgötatrafikens
företagsförsäljning har genererat ca 300 000 resor under 2011. Dessa skulle annars
antagligen genomförts med bil.
Inom KUSTOM-samarbetet har samarbetet ökat i frågor om trafiksäkerhet och miljö
mellan de medverkande kommunerna, men också med andra närliggande kommuner.
Kommunerna har fått kunskapsstöd och resursstöd för att arbeta med trafikfrågorna,
vilket har lett till ökad kunskap och insikt om trafiksäkerhet och klimatpåverkan och till
konkreta åtgärder. Flera kommuner har upptäckt värdet av att arbeta med frågorna och
inrättat nya personella tjänster inom trafikområdet hållbara resor och transporter.
Tre exempel på samarbetet som bidragit mycket till de transportpolitiska målen:


X- trafik har genom sin företagsbearbetning 2011 avtalat om företagskort med
29 företag, 2 kommuner och 1 landsting (totalt 158 företagskort sålda). 5 företag
har utvärderats som visar att genomsnittsföretaget reser 2 500 mil. Företaget
sänker sina resekostnader med 62 000 kr och minskar sin miljöpåverkan med
nästan 3,5 ton. Snittbesparingen per företagskort blir 386 kg. Med reservation
för att endast fem företag är utvärderade så skulle motsvarande resultat
innebära 158 kort á 386 kilo koldioxid vilket tillsammans blir 61 ton. Totalt
under projektperioden, inte endast kopplat till avtal, har det tillskapats 652
företagskort och beräknades med 386 kilo per kort blir resultat schabloniserat
252 ton koldioxid.



Inom Västsvenska Paketet bedrivs ett omfattande samarbete mellan
Trafikverket och bl.a. Göteborgs Stad, Göteborgsregionen och Västtrafik för att
bidra till en ökning av kollektivtrafikresandet.



De tre kommunerna Ystad, Simrishamn och Tomelilla ska implementera en
gemensam och samordnad varudistribution. Detta sker inom ett samarbetsavtal
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med Trafikverket. Dessa kommuner tar ett ytterligare steg eftersom man själva
tar ansvar för och lyfter in logistikkompetensen i sin egen organisation, detta för
att själva kunna ha kontrollen av godsflödena samt ha en klar uppfattning om
transportsträckor mm redan i upphandlingsfasen. En handbok för att
genomföra en total samordnad varudistribution som även omfattar behov av
logistikkompetens, mycket tydliga krav på uppföljning m.m. har tagits fram och
kommer att användas under projekttiden.

4.3
4.3.1

Övriga samarbeten med nationella och internationella aktörer –
trafiksäkerhet
VERKSAMHETENS INRIKTNING 2011.

Grunden för prioriteringar av samarbeten för ökad vägtrafiksäkerhet har sin
utgångspunkt i Nollvisionen och arbetet mot det beslutade etappmålet 2020. 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 en gruppering som kallas GNS. Arbetet i GNS är ett ramverk för allt
säkerhetsarbete på väg som koordineras av Trafikverket. I grupperingen samverkar man
kring spridning av kunskap och framtagande utav åtgärdsinriktningar. Varje aktör
ansvarar för att bidra i arbetet och samverkan kring olika problemområden möjliggörs.
I uppföljningen av 2010 års resultat samt i GNS inriktningsdokument framgår att
hastighetsefterlevnaden för tung trafik är ett område som bör arbetas extra med. Övriga
utpekade områden i inriktningen var hastighetsefterlevnad generellt, säkra fordon,
motorcyklar med ABS, säkra vägar och gator, bälten, nykterhet och hjälmanvändning.

4.3.2

SAMARBETEN 2011.

Trafikverket samverkar med polisen kring årligt återkommande så kallade insatsveckor,
där polisens övervakning intensifieras m.a.p. hastighet, nykterhet och bälte.
Samarbeten 2011 kring hastighetsefterlevnad. Eftersom ett prioriterat område utifrån
uppföljningen 2010 var hastighetsefterlevnad för tung trafik så initierades under 2011
ett samverkansprojekt för ökad hastighetsefterlevnad för tung trafik där aktörer såsom
Sveriges Åkeriföretag, Rikspolisstyrelsen och Transportarbetareförbundet ingår. Syftet
är att specificera relevanta åtgärder som de olika aktörerna kan vidta för att öka
hastighetsefterlevnaden för tung trafik.
Samarbeten 2011 kring 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 utav bilarnas teknik.
Samarbeten 2011 kring säkra fordon. En särskild mc- och mopedstrategi tas fram
tillsammans med branschen och övriga aktörer där fokus är att öka motorcyklisters
hastighetsefterlevnad, öka andelen mc med ABS samt öka hjälmanvändning och minska
trimning bland mopedister.
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4.4

Övriga samarbeten med nationella och internationella aktörer –
Miljö och hälsa

4.4.1

VERKSAMHETENS INRIKTNING 2011.

Trafikverkets övriga samverkan inom miljö och hälsa syftar till att uppnå de transportoch miljöpolitiska målen.
Transportsektorns påverkan på klimatet är stort. I Sverige utgör transporter ca 43 % av
utsläppen av växthusgaser. Trafikverket har möjligheter att bidra till miljömålet
Begränsad klimatpåverkan och tvågradersmålet genom att samverka med de aktörer
som nyttjar och påverkar infrastrukturen. Parallellt med detta samverkar Trafikverket
också med de aktörer och entreprenörer som bygger och underhåller infrastrukturen.
När det gäller samverkan med de som påverkar infrastrukturen har Trafikverket under
2011 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 harmoniering av typgodkännandemetod för lätta fordon med mera.
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 buller och vibrationer är ett starkt lokal och regionalt knutet miljöområde. Under
2011 har Trafikverket arbetat med kartläggning av buller från vägar och järnvägar enligt
EG-direktiv och förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675). En förutsättning
för denna kartläggning är ett tätt samarbete bedrivits med kommuner och landsting
samt med Naturvårdsverket.

4.4.2
4.4.2.1

EXEMPEL PÅ SAMARBETEN UNDER 2011
Klimat och energi

Under året har flera viktiga projekt med att ta fram underlag för inriktning av framtida
klimat- och transportpolitik startat som kommer redovisas under 2012. Inom
kapacitetsuppdraget tas underlag fram hur ett framtida transportsystem och samhälle
kan se ut som når mål om fossiloberoende fordonsflotta och ett Sverige utan
nettoutsläpp av klimatgaser 2050. Som en del i detta arbete anordnades en workshop på
detta tema där en backcastingövning genomfördes med representanter från
myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och näringsliv. Trafikverket har också
fått i ansvar att leda delprojekt transporter inom Naturvårdsverkets regeringsuppdrag
att ta fram underlag till en färdplan som når visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp
av klimatgaser 2050. Arbetet genomförs tillsammans med ett stort antal myndigheter.
Trafikverket har under året deltagit i flera olika EU-sammanhang för minskad
klimatpåverkan. Bland annat deltar Trafikverket i ett nätverk för erfarenhetsutbyte om
klimatfrågor med en del andra europeiska vägmyndigheter, CEDR. Arbetet har
resulterat i en årsrapport som inkluderar hur vägmyndigheterna arbetar med
klimatfrågor, vilka de framtida utmaningarna är och förslag på hur dessa kan mötas.
Trafikverket deltar även i World Road Association (PIARC). Arbetet har bland annat
resulterat i en rapport där erfarenheter från ett stort antal länder har sammanställts,
både vad gäller insatser för minskad klimatpåverkan och anpassning av
vägtransportsystemet till klimatförändringen. Trafikverket har även deltagit i flera EU-
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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).
För tunga fordon är Trafikverket med och driver på för effektivisering bland annat
genom att delta i utformning av emissionslagstiftning, EURO VI, samverka kring arbetet
kring tunga hybridfordon samt var med i diskussioner kring mätning av CO 2 på
komplett fordonsnivå.
Gällande arbetsmaskiner har Trafikverket deltagit i framtagning av en globalt
harmoniserad testmetod. Sverige har också tagit fram ett förslag till nytt EU-direktiv
som ska inkludera redovisning av koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner.
Trafikverket samverkade under året med Energimyndigheten, Naturvårdsverket,
Transportstyrelsen och Trafikanalys inom områdena energieffektivisering och förnybar
energi. Arbetet sker framförallt på strategisk nivå och bidrar till att staten har ett
gemensamt budskap i frågan.
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. Genom att aktivt bidra med kunskapsunderlag
påverkar Trafikverket vilka frågor som kommer upp till behandling och hur dessa frågor
hanteras och löses. På motsvarande sätt förser Trafikverket regeringskansliet med
kunskaps- och faktaunderlag.
Verksamhetsområdet sparsam körning innehåller viktiga inslag för att förändra den
svenska fordonsparken mot ett ännu energieffektivare fordon och energieffektivare
fordonsanvändning. Detta gäller såväl personbilar, lätta lastbilar som tunga fordon och
även arbetsmaskiner. Trafikverket samarbetar här med i första hand Konsumentverket,
Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Samarbetat resulterar i återkommande
rapporter och konsumentstöd till exempel Bilindex och Nybilsguiden.
4.4.2.2

Luftkvalitet

På nationell nivå har ett samarbete bedrivits med Naturvårdsverket och SMHI för att
förbättra och utveckla det beräkningssystem för luftkvalitet som ska kunna användas av
regioner och kommuner. Trafikverket har även under året samarbetat med
Naturvårdsverket i syfte att beräkna om det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft kan
klaras år 2020 med hittills beslutade åtgärder.
Under 2011 har Trafikverket deltagit i arbete med delar av den europeiska
emissionslagstiftningen inom EU, främst gällande partiklar men även kommande
uppdateringar av EURO6. För tunga fordon är Trafikverket med och driver på
utvecklingen bland annat genom att delta i utformning av EURO VI.
Kallstartsutsläpp från personbilar. Sverige har drivit på för att kallstart ska vara med i
den ”potpurri” som DG ENTR sammanställt för fordonsrelaterade emissionsfrågor. Allt
eftersom utsläppen med varm motor har minskat har betydelsen av kallstart ökat, även
för dieselbilar vilka idag inte ens testas under låg temperatur.
Evap (avdunstningsutsläpp) har under mycket lång tid drivits från svensk sida. Under
2011 fick vi möjlighet att diskutera frågan direkt med DG ENTR vilket resulterad i
skapandet av en arbetsgrupp för evap. Behovet av förändring är klarlagt genom de
svenska bidragen. Utan svenskt engagemang hade frågan inte existerat.
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WLTP (Världsharmoniserad testprocedur för lätta fordon.) Arbetet inom WLTP är
mycket omfattande och delas från Svensk sida av Trafikverket och Transportstyrelsen. I
arbetet ingår moment som att skapa en körcykel som är mer representativ för veklig
användning och samtidigt global. En annan del i arbetet är att uppdatera
testprocedurer. Arbetet har totalt sett en stor potential för att bidra till sänkta koldioxid
och avgasutsläpp genom den globala harmoniseringen.
Bensindrivna personbilar med direktinsprutning kan ha relativt höga utsläpp av
partiklar, dock saknas ett partikelantalskrav för dessa fordon. DG ENTR har genomfört
flera möten under årets för att diskutera möjliga åtgärder tillsammans med
fordonsindustrin och vissa medlämsländer (främst Tyskland, England, Holland och
Sverige). Trafikverket och Transportstyrelsen har deltagit i detta arbete samt arbetat
tillsamman med Svensk industri för att kunna göra relevanta avvägningar mellan
miljönytta, kostnad och ledtid. Målet har varit att, på sikt, harmonisera PN kravet för
bensinbilar med PN kravet för dieselbilar.
Genomförandeförordningarna för Euro VI (avgaskrav för tunga fordon) har utarbetats
och antagits under året. Stora delar av arbetat har kretsat kring metodik och
gränsvärden för partikelantal och hållbarhetskrav via ombordmätning (PEMS).
Trafikverket har under lång tid arbetat med PEMS och bidragit till utvecklingen.
Även frågor rörande provning av hybrider har diskuterats där Trafikverket bidragit med
nationella utredningar, speciellt HILS-metoden (hardware-in-loop-simulation) där man
kombinerar ett konventionellt motorprov med styrsystemet för fordonets hybriddel –
genom att simulera fordonets användning tillsammans med styrsystemet kan en
reviderad testcykel beräknas vilken används för motorprovet.
Ett direktiv för ökad flexibilitet för arbetsmaskiner har antagits. Trafikverket har varit
med och utvecklat detta direktiv tillsammans med Kommissionen. Dessutom har
Trafikverket lämnat underlag, konsekvensutredningar samt varit bisittare till
regeringskansliet när detta direktiv togs upp i rådet.
För arbetsmaskiner har Trafikverket varit ordförande i DG ENTR arbetsgrupp för
revidering av avgasdirektivet. Arbetat har resulterat i ett kommitologiförslag för NOkontroll (säkerställa god funktion av reningsutrustning för kväveoxider) samt en rad
andra åtgärder för Steg IV. Trafikverket har även initierat diskussioner kring CO2-krav
för arbetsmaskiner – dock är detta något som bedöms ta lång tid.
En möjlighet att minska utsläppen från den befintliga fordonsparken är att uppgradera
äldre fordon och därmed minska utsläppen från dessa fordon. Eftermontering av
reningsutrustning för tunga fordon och arbetsmaskiner måste dock ske på ett
ansvarsfullt sätt. Trafikverket har arbetat för att säkerställa att regelverkat som håller på
att utvecklas kommer att ge förväntad effekt.
4.4.2.3

Övergripande miljöfrågor

Under året har ett omfattande arbete gjorts med en översyn av miljökrav i
entreprenadupphandling, arbetet har delvis skett i samverkan med Göteborgs, Malmö
och Stockholms stad. Arbetet omfattar förutom formulerad krav också insatser för
förvaltning och framtagande av stöddokument, utbildningar etc.
De miljökrav som tagits fram berör främst systematiskt miljöarbete, miljöplan,
drivmedel, lätta fordon, tunga fordon, arbetsmaskiner och kemiska produkter.
Klimatfrågan har påverkat utformningen av flera av dessa krav. Utöver dessa krav har
Trafikverket formulerat kompletterande generella krav gällande material.
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Ledstjärnor vid utarbetande av kraven har varit att de ska vara miljöeffektiva, enkla,
tydliga och kostnadseffektiva. Trafikverket har valt att arbeta med få krav för att
undvika detaljstyrning och fokusera på uppföljningsmöjligheterna.
Syftet med att ställa miljökrav är att detta i slutänden ska leda till bland annat
förbättrad luftkvalitet, minskad energianvändning och minskad användning och
spridning av giftiga ämnen. En slutlig beredning av kraven sker första kvartalet 2012.
Trafikverkets krav kommer preliminärt att träda ikraft från 1 april 2012.

4.5

Övriga samarbeten med nationella och internationella aktörer –
Tillgänglighet

Verksamhetens inriktning 2011. En viktig del i arbetet under året har varit att utveckla
dialogen med aktörer och intressenter om verksamheten. Detta sker bland annat i ett
par nya råd som Trafikverket driver, Godstransportrådet och Persontransportrådet,
samt i tidigare grupperingar som Tillgänglighetsrådet och Planeringsrådet för
cykelfrågor. Resultatet av detta arbete är en ökad samsyn kring bland annat
prioriteringar i verksamheten.
Fokus har också varit på godstransporter samt på kollektivtrafik där Trafikverket
medverkat i fördubblingsprojektet som drivs av sex nationella aktörer varav
Trafikverket är en.
Exempel på samarbeten under 2011. Inom fördubblingsprojektet har ett antal projekt
drivits varav flera har avslutats under året och redovisat resultat exempelvis i form av
vägledningar för arbetet med trafikförsörjningsprogram respektive allmän trafikplikt.
Exempel på projekt som pågår är de som rör framtida betallösningar och principer för
tillträde och prissättning vid bytespunkter.
Under året har Trafikverket tagit fram en trafikslagsövergripande strategi för området
trafikinformation som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vidare har
dialoger förts med industrin, deltagande skett i kommittéer och standardiseringsorgan
för att möjliggöra tjänsteutveckling med ny teknik, driva på arbetet med att ta fram nya
tjänster till slutanvändare och för att säkerställa kvalitén på Trafikverkets tjänster
avseende trafikinformation och trafikledning.
Ett resultat av det samarbete som är etablerat i en samverkansgrupp bestående av
nationella aktörer är en publikation, riktad till skolan, med fakta och goda exempel om
barn och trafik.
Trafikverket har under året medverkat i Socialstyrelsens arbete med att ta fram en
Nationell Handlingsplan för äldres säkerhet som innehåller förslag på aktiviteter för att
minska trafikolyckorna
Inom ramen för det regeringsuppdrag som handlat om att ta fram förslag till ny strategi
och handlingsplan för en ökad säker cykling har omfattande samverkan skett med olika
aktörer och intressenter och dokumenten kommer att utgöra grund för en fortsatt
fördjupad dialog med aktörer och intressenter för att skapa bättre förutsättningar för en
ökad säker cykling.
Trafikverket bedriver arbete för att göra transportsystemet mer tillgängligt och
användbart för personer med funktionsnedsättning. Det sker i ett tvärsektoriellt arbete
tillsammans med andra myndigheter och organisationer och utifrån regeringens
funktionshinderspolitiska strategi.
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En viktig del i arbetet är de åtgärder som görs på stationer och andra bytespunkter.
Trafikverket har även tillsammans med Jernhusen fortsatt att utveckla
ledsagningstjänsten på stationer och fört en dialog med Samtrafiken angående ett
projekt de driver som kommer att ta över en stor del av de ledsagningar som idag
genomförs.
Under året har det så kallade försöket försök med 30-regel när buss på hållplats
passeras avslutats och utvärderats. Försöket har resulterat i att andra åtgärder än en ny
lag är mer motiverat bland annat utifrån kostnadssynpunkt. Projektet har gett ny
kunskap och bättre samarbete mellan aktörerna.
De årliga sammankomsterna med Godsetdagen och Stora Kombidagen sker nu i
samverkan med näringslivet. Transportgruppen är medarrangör till Godsetdagen och
Lastbilsåkarna medarrangerar Kombidagen. Trafikverket har ett särskilt Näringslivsråd
med företrädare för huvudnäringarna och har sekreterarfunktionen i arbetet med gröna
korridorer. I arbetet med järnvägen och dess kringtjänster har Trafikverket haft dialog
kring lastplatser, terminaler och depåer både i generella termer med branschföreträdare
och i specifika fall.
I samverkan med Transportstyrelsen, Trafikanalys och Vinnova har frågan om
tomtransporter och fyllnadsgrader belyst. Kunskapsunderlaget inom detta är stort i
specifika fall men generell statistik är bristfällig, speciellt inom fyllnadsgrader. Analysen
pekar på att staten bör prioritera klimat- energi och kostnadseffektivitet i transporterna
snarare än fyllnadsgrad för att bäst uppnå de transportpolitiska målen. Denna slutsats
lämnades i våras till regeringen.
Intresset för brytning av malm för framställning av metaller har ökat kraftigt i samband
med den ökande efterfrågan och ökande priser. Intresset är störst i norr och hela
Barentsregionen har stora tillgångar som, vid rätt pris, är exploaterbara. Under året har
en analys av förutsättningar och effekter på infrastrukturen gjorts. Även i Bergslagen
ökar intresset för brytning, varför inledande studier har startats.

4.6

Kunskapsunderlag och förvaltning

För att kunna vara samlande, stödjande och pådrivande krävs förutom det faktiska
samarbetet med sektorns aktörer ett arbete med att ta fram och förvalta kunskap samt
att upprätthålla nätverken i sektorn. Denna del av verksamheten har en tydlig
förutsättningsskapande karaktär och är en förutsättning för den samverkan som sker
med sektorns olika aktörer.
Inom Trafikverket genomförs därför ett relativt omfattande arbete med att ta fram och
förvalta kunskapsunderlag, metoder och system, genomföra analyser, ge expertstöd
såväl inom organisationen som till kunder, samarbetspartners och uppdragsgivare,
svara på remisser och genomföra regeringsuppdrag samt med att ta fram
verksamhetsstrategier och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och prioriteras.
Inom några verksamheter är även det internationella engagemanget betydande. Nedan
redovisas inriktning och viktigaste resultaten för denna verksamhet uppdelat på
sakområdena trafiksäkerhet, miljö och hälsa respektive tillgänglighet.

4.6.1

TRAFIKSÄKERHET

Verksamhetens inriktning 2011. 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
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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.
Kunskapsunderlag och förvaltning 2011.
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 utav analytiker på Trafikverket i samverkan med
analytiker på 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 våra så
kallade djupstudier av dödsolyckor. All kunskap utgör underlag för planering av
trafiksäkerhetsåtgärder både i och utanför Trafikverket.
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 t.ex. 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 expertis 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.
Särskilda verksamheter 2011. Under året så har Trafikverkets representation i
EuroNCAP varit aktiv i att få till stånd ett säkerhetskriterium för system för
hastighetsanpassning i bilen. När detta får genomslag i fordonsflottan har det en stor
säkerhetspotential.
Analytiker på Trafikverket har tagit fram vetenskapligt underlag som verifierar
systemets City Safetys (City Safety är ett fotgängarskydd i personbilar som ger poäng i
EuroNCAP) säkerhetseffekter utifrån verkliga olyckor. Spridningen av denna kunskap
ökar efterfrågan på denna typ utav system vilket får goda säkerhetseffekter.
Verksamheten har också bidragit med kunskapsunderlag till arbetet med ett
regeringsuppdrag om ökad och säker cykling.
Under året har också ett kunskapsunderlag tagits fram som visar på effektiva åtgärder
för att minska antalet suicid i järnvägstransportsystemet. Dessutom pekas de platser ut
som är effektivast att åtgärda.
Ett arbete påbörjats med att ta fram ett samlat planeringsunderlag för
trafiksäkerhetsarbetet. Detta kommer att innehålla kunskap om lämpliga strategiska
inriktningar på alla de områden som är avgörande för att uppnå etappmål och
långsiktiga mål inom vägsäkerhetsarbetet.
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4.6.2

MILJÖ OCH HÄLSA

Klimat och energi. Under 2011 har Trafikverket uppdaterat Trafikslagsövergripande
planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan 3 vilket togs fram under 2010.
Planeringsunderlaget är ett kunskapsdokument om innebörd av klimatmål för
transportsektorn, potential i olika åtgärder samt hur Trafikverket arbetar med
energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan.
Under året påbörjades ett arbete med att ta fram
kapacitetsutredningen. Som en aktivitet i detta
backcastingworkshop vilken framförallt bidrog med
transportsnålt samhälle. Utöver transportsnålt samhälle
tekniska åtgärder inklusive förnybar energi.

ett klimatscenario inom
genomfördes en extern
underlag till delen om
innehåller även rapporten

Parallellt med klimatscenariot inom kapacitetsutredningen har också Trafikverket
utsetts till projektledare för delprojekt Transporter inom Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag Underlag till färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av koldioxid
år 2050. Klimatscenariot inom kapacitetsuppdraget ligger till grund för arbetet inom
delprojekt Transporter i färdplansarbetet.
2011 har Trafikverket också uppmärksammat energi- och klimatfrågan internt genom
att hålla ett seminarium som filmades och publicerades på intranätet. På seminariet
beskriver interna experter planeringsunderlaget för begränsad klimatpåverkan mer
detaljerat och visar också på varför tekniska lösningar inte kommer att räcka för att
trygga framtida energiförsörjning och begränsa transportsektorns klimatpåverkan.
För fordonsrelaterade frågor har Trafikverket genomfört följande aktiviteter med bäring
på klimat, luftkvalitet och buller. För att undvika dubbelrapportering anges samtliga
delar under klimat.
Underlag till regeringen främst miljö och näringsdepartementet. Utredningar och svar
på remisser. Omfattande arbete för att utreda miljö och hälsoskillnader mellan Diesel av
miljöklass 1 samt Euro Diesel. Underlag för miljöbilsdefinition. Interna fordonskrav.
Externa remisser Trafikverket svarat på; Persontransporter - kriterier bra miljöval,
Undantag för koncession för laddinfrastruktur, Föreskrifter förändrad avgas och
bränslelagstiftning, hållbarhetskriterier för biodrivmedel, omhändertagande av uttjänta
bilar, svavelhalt i olja som används till havs, Biogasanvisningar BGA 2011, El Fordon,
supermiljöbilspremie, uppgradering avgasrening för tunga fordon.
Trafikverket har deltagit vid en rad seminarier och sammankomster för att sprida
kunskap om förnybara drivmedel, energieffektivitet, sparsamkörning mm. Trafikverket
har föreläst på universitet samt interna utbildningar.
Slutligen har Trafikverket medverkat, både som deltagare och föreläsare, vid ett flertal
seminarier och konferenser för att sprida, och inhämta kunskap, om hur
transportsektorn kan bidra till målet om begränsad klimatpåverkan.
Utveckling av LCA-metoder för att mäta infrastrukturens energianvändning. På sikt
kommer det leda till att hela infrastrukturens energianvändning går att mäta, dvs.
energianvändning från byggande, drift, underhåll och trafikering.
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Buller. Trafikverket har under 2011 påbörjat en upphandling för att genföra
bullerkartläggning enligt omgivningsbullerdirektivet. Detta har bland annat inneburit
att uppgifter som krävs för kommunernas inventeringar av bullerutsatta har levererats.
Luftkvalitet. Under 2011 har Trafikverket arbetat med att ta fram ett planeringsunderlag
för luftkvalitet som ska ingå i ett samlat planeringsunderlag för miljö.
Planeringsunderlaget är ett kunskapsdokument när det gäller det nationella
miljökvalitetsmålet Frisk Luft och olika åtgärdsmöjligheter inom transportsektorn.
Trafikverket har genom mätningar av luftkvalitet, meteorologi, trafikflöden med mera
bidragit till utvecklingen av underlag för verifiering beräkningsmodeller. Den nationella
luftkvalitetsmodellen SIMAIR har utvecklats med nya emissions- och trafikdata.
Modellen är ett viktigt och kostnadseffektivt verktyg som behövs för att kunna beräkna
luftkvalitet i stället för att genomföra omfattande och dyra mätningar. Modellen har
t.ex. använts av kommuner, luftvårdsförbund och Trafikverket i kartläggningar av
luftkvaliteten och som underlag i arbete med åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
för utomhusluft.
Genom samarbete med Däckbranschen har en nationell mätning av dubbdäcksandelen i
fordonsparken genomförts under vintern 2011. Resultaten kommuniceras i olika fora
och utgör ett delunderlag för beräkning av utsläpp. Dubbdäcksandelen har på nationell
nivå minskat med några procent sedan mätningarna inleddes 2005 vilket innebär att
utsläppen av slitagepartiklar har minskat. Geografiska skillnader är dock stora.
Trafikverket har deltagit i seminarier och konferenser för att sprida respektive inhämta
kunskap om emissioner, luftföroreningar, åtgärder och effekter. Ett exempel är
seminariet Partiklar och hälsa under våren 2011. Trafikverket har bidragit med
kunskapsunderlag till olika organisationer, kommuner, luftvårdsförbund etc. till
exempel angående emissionsfaktorer för olika fordonskategorier och bränslen och
trafikarbete. Handboken för vägtrafikens luftföroreningar som används av många
konsulter och i många utbildningar har under året uppdaterats.
Trafikverket har assisterat regeringskansliet inom high-level gruppen CARS21 genom
representera Sverige på ett antal möten samt hjälpa regeringskansliet med underlag och
kommentarer. Ett av målen med CARS21 är att skapa en road-map för hur
Kommissionen och EU bör driva fordonsrelaterade frågor under de kommande åren.
Representativa testmetoder, rena och energieffektiva fordon med låga utsläpp av
koldioxid samt kostnadseffektiva åtgärder har dominerat arbetet.
Övergripande miljöfrågor. Under 2011 har Trafikverket drivit projektet ”översyn och
införande av ledningssystem”. Syftet med projektet är att Trafikverket ska få ett
ledningssystem som är anpassat till verksamhetens, ledningens och medarbetarnas
behov av stöd och styrning. Ledningssystemet ska upplevas som enkelt, användbart och
ändamålsenligt. Ledningssystemet ska exponeras på intranätet på ett logiskt och
lättillgängligt sätt. När trafikverket bildades var målsättningen att leva upp till SFS
2009:907 vid utgången av år 2012. Detta är Trafikverkets fortsatta ambition. De krav
som på den övergripande nivån måste uppfyllas har delprojekt Miljö levererat. En ny
bedömning av möjligheten att uppnå certifierbarhet enligt ISO 14001 vid utgången av
2012 bör ske vid halvårsskiftet 2012.
Trafikverket började året med en dialog med Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen för
att se hur vi skulle angripa helheten avseende hälsa. Vi har därefter bland annat
genomfört en extern workshop med syftet att identifiera hur hälsofrågor kopplar till
transportsystemet, med deltagare från Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket,

Sida 23 av 49

Landstinget Dalarna, Trafikanalys och Socialstyrelsen. De aspekter som identifierats i
kartläggningen sågs över bland annat utifrån följande kriterier: Aspekter där
transportsystemet och Trafikverket har en direkt påverkan/ Aspekter som bättre kan
synliggöras/ Aspekter som kan bidra till ökad hälsa och inte enbart minska ohälsan.
Resultatet av översynen blev att Trafikverket identifierade några aspekter som det finns
potential att lyfta på ett tydligare sätt: blad annat suicid i järnvägssystemet; delaktighet i
infrastrukturplaneringen respektive ökad fysisk aktivitet. Trafikverket utvecklar nu
angreppssätt för att hantera dessa.

4.6.3

TILLGÄNGLIGHET

Verksamhetens inriktning 2011. Under året har ett stort arbete lagts ner på att ta fram
och fastställa en trafikslagsövergripande godsstrategi och bryta ner denna i ett
planeringsunderlag. Särskilda grupper för implementering av planeringsunderlaget har
bildats. Regionerna har under året fortsatt arbetet genom att ta fram regionala
underlag. Fokus har varit att ta fram förslag till strategi och handlingsplan för en ökad
säker cykling och vidare en trafikslagsövergripande strategi för trafikinformation med
tillhörande planeringsunderlag.
Resultat/leveranser 2011. Flera kunskapsunderlag har tagits fram bland annat för att
belysa olika aspekter utifrån målet att öka barns möjligheter att på egen hand färdas och
visats i transportsystemet.
En ny modell har tagits fram för att värdera risk och otrygghet vid hållplatser på
landsbygd. Kunskap om modellen har spridits och den har även börjat tillämpas av ett
antal kommuner och bedöms få betydelse för att förbättra säkerheten vid hållplatser och
gånganslutningar till dessa på landsbygd.
Trafikverket bedriver arbete för att göra transportsystemet mer tillgängligt och
användbart för personer med funktionsnedsättning och en webbaserad utbildning har
tagits fram för att påskynda detta arbete. Målgrupp är Trafikverkets personal men
utbildningen är tillgänglig för och kan användas av andra aktörer. Tillgänglighet och
användbarhet kräver standardisering och där pågår arbete i ett antal nationella och
internationella grupperingar.
I arbetet med depåer har ståndpunkter och en avtalsstruktur tagits fram som ska
underlätta aktuella projekt. Detta är också en start på det planeringsunderlag som ska
tas fram 2012.

5 Forskning och innovation
5.1

Verksamhetens inriktning 2011

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 tidiga trafikverken
Vägverket och Banverket. Målen med uppstartade projekt är utifrån de tidiga verkens
Strategiska planer och deras uppdrag. Ramen för 2011 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 därav en del i
händelsekedjan för att minska gapen i Trafikverkets utmaningar. Det finns även projekt
som har en bäring mot målen inom denna redovisning men som tar sin finans från
andra anslag på grund av att deras huvudmål går mot den verksamheten.
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5.2

Resultat/leveranser 2011

Nedan beskrivs ett urval av projekt och program:
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.
 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.
 Kollektivtrafikforskningsprogrammet Framtidens personresor inriktas på kollektivtrafik
i vid mening, och det övergripande målet är att underlätta resandet genom att bidra till
ett effektivt och långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem. Avslutas 2011.
 Trafikverket har tillsammans med VINNOVA, Formas och de tre nya
kollektivtrafkmyndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö initierat ett arbete med
att etablera ett Nationellt centrum för forskning och innovation inom kollektivtrafiken.



 ERA-NET-programmet i EU:s sjätte ramprogram för forskning och utveckling. ERA-net
är ett instrument för att skapa samarbeten och projekt samt att finansiera dem.
Exempel på projekt som TRV ingått i och finansierat i ERA-NET är ERA-NET Road
"Effective asset management meeting future challenges"
 Vägen som stöd för turistnäringen,
Attraktiva och alternativa vägar i Glasriket,
Utveckla ett regionalt turistcykelstråk, ”Pausslingor” vid sidan om E 4:an, Riksväg 50
och turistnäringen. Avslutas 2011.
 ViP (Virtual Prototyping of Vehicles, Roads, Rails and Traffic systems) HMItillämpningar och utvecklingen av metoder för utvärdering samt koordineringen och
utvecklandet av ett gemensamt ramverk för simulering på nationell nivå.
 Obehörigt spårbeträdande: Det övergripande syftet med projektet är att identifiera
väsentliga faktorer i den fysiska miljön och i människors beteende som leder till
obehörigt spårbeträdande. Projektets inriktning är obehörigt spårbeträdande med andra
avsikter än självmord då den senare problematiken redan är föremål för forskning på
annat håll. Det finns även ett projekt som har samma syfte men som fördjupat sig på
barn och ungdomar.

 Utformning av förslag på prevention av självmord och obehörig spårbeträdelse; UIC
projekt på Europanivå Arbetsplanen för 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 samt kampanjer designade för att
förebygga med hänsyn till aktuellt forskningsresultat.

6 Annan verksamhet
I kategorin ”annan verksamhet” ingår verksamhet som har administrativ karaktär som
t.ex. bidrag till ideella organisationer respektive järnvägsskolan samt vissa
redovisningstekniska poster. Även museiverksamheten ingår i denna.
Enligt Trafikverkets regleringsbrev ska Sveriges Järnvägsmuseum finansieras med
denna anslagsposten. Sveriges vägmuseum finansieras med annan anslagspost.
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6.1

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.
2011 hanterades ansökningar för projektstöd till ideella organisationer gällande 2012
års verksamhet, där 70 ansökningar inkom. Under ansökningsomgången efterfrågades
särskilt ansökningar inom följande områden: ”Ökad hjälmanvändning bland cyklister
och mopedister”, ”Ökat resenärsinflytande i kollektivtrafiken” samt ”Ökad kunskap och
information till konsumenter kring val av däck ur miljö- och säkerhetssynpunkt”.
Under verksamhetsåret 2011 pågick 69 projekt. Huvuddelen av projektens inriktning
har varit kopplade till trafiksäkerhetsindikatorerna Hastighet, Bälte och Alkohol. När
det gäller miljö, hälsa och tillgänglighet har bidragen gått till projekt som bedömts bidra
till de transportpolitiska målen.
Projekten som genomförts och slutrapporterats under 2011 har självuppskattat sin
måluppfyllelse såsom god. Överlag är projekten väl genomförda och det är ett fåtal
projekt som avviker från sin ursprungliga projektplan. Delaktigheten i projekten sker på
nationell, regional och lokal nivå. Detsamma gäller för mottagandet och spridningen av
projektens resultat.

6.2

Trafikverkets Museer

Trafikverkets Museer består av Sveriges Järnvägsmuseum och Sveriges Vägmuseum.
Museerna skall vårda och bygga vidare på nationella samlingar 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 2011 på fyra orter, Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och Ängelholm samt
Sveriges Vägmuseum i Borlänge och Eskilstuna.
Genom framför allt engångsintäkter från avyttringar av tågfordon men också inre
effektivisering och ökade intäkter på Sveriges Järnvägsmuseum har verksamhetsnivån
ändå kunnat behållas. Anmärkningsvärda effektiviseringsåtgärder som ger resultat på
längre sikt är beslut om avyttring av museets publika verksamhet i Ängelholm till
Ängelholms kommun och beslut om kommande avveckling av den publika
verksamheten i Borlänge för koncentrerade satsningar i Gävle och Eskilstuna.
Besöksrekord uppnåddes på samtliga publika arenor och intäkterna från Sveriges
Järnvägsmuseum i Gävle steg anmärkningsvärt. Ett successivt minskande ekonomiskt
åtagande för järnvägsmuseet i Ängelholms kommun kommer att kvarstå fram till 2016,
vilket i takt med minskningen skulle kunna ge utrymme för kända investeringsbehov för
såväl skydd av samlingarna som utveckling av den publika verksamheten om
anslagsnivån för museerna återgår till den nivå som föregick sänkningen 2011.
Samarbeten nationella / internationella aktörer:
Ordförandeskap sedan juli 2011 i transport- och kommunikationsmuseernas globala
intresseorganisation, IATM (International Association of Transport and
Communications Museums).
Styrelsearbete för Riksförbundet Sveriges Museer, museernas branschorganisation, som
har ett regeringsuppdrag (kulturdep.).
Juryarbete för branschpriset Årets Museum (delades ut av kulturministern) för
Riksförbundet Sveriges Museer i samverkan med International Council of Museums
Sweden, ett UNESCO-organ.
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Samråd med Riksantikvarieämbetet vid fördelning av särskilda anslagsmedel för bidrag
till s.k. arbetslivsmuseer.
Trafikverket föreslår i budgetunderlaget för 2013–2015 att museerna överförs till annan
huvudman senast vid utgången av 2012.

7 Verksamhetens kostnader
Den ekonomiska redovisningen har gjorts utifrån vald kategoriindelning och avser utfall
för verksamhetsåret 2011. Kostnadernas fördelning på de olika kategorierna grundar sig
på uppgifter i Trafikverkets ekonomisystem som bearbetats tillsammans med uppgifter
ifrån de ansvariga enheterna inom Trafikverket.
Utfallet 2011 för verksamheten framgår av bilderna nedan.

Samhällsplanering

8%
4%

20%

Samverkan med Näringslivets
aktörer

16%

Samverkan med offentliga
organisationer
Övriga samarbeten nationella
och internationella aktörer

9%

25%

Kunskapsunderlag och
förvaltning
Annan verksamhet

18%

Kategori
Samhällsplanering
Samverkan med Näringslivets aktörer
Samverkan med offentliga organisationer
Övriga samarbeten nationella och internationella
aktörer
Kunskapsunderlag och förvaltning
Annan verksamhet
FOI
Totalt

FOI

Utfall 2011 mnkr
31
14
58
33
68
93
75
372

Sida 27 av 49

Anslagsnivån 2011 innebar en neddragning med 40 % i förhållande till 2010.
Den stora skillnaden har generellt sett hanterats genom en lägre ambitionsnivå och
minskad konsultanvändning . Områden som har prioriterats högt är:
- Samverkan i tidiga skeden (inom kategori samhällsplanering).
- Samverkan offentliga organisationer.
- Samverkan med Näringslivets aktörer.
- Framtagande
av
samlade
planeringsunderlag
(inom
kategori
kunskapsunderlag och förvaltning).
Detta framgår också av tabellen ovan där man kan man se att fokus för verksamheten
har varit samverkan med olika grupper av aktörer. Samverkan sker inom
samhällsplaneringens tidiga skeden (15 mnkr av utfallet för samhällsplanering), med
näringslivet resp. offentliga organisationer samt med nationella och internationella
aktörer, och omsluter 120 mnkr vilket motsvarar drygt 30 % av utfallet.
En stor andel, ca 25 %, avser kategorin ”Annan verksamhet”. I det ingår stödet till
ideella organisationer som uppgår till 51 mnkr. I summan ingår tidigareläggning av
utbetalningar för 2012 med 15 mnkr. Inom annan verksamhet återfinns också t.ex.
Sveriges järnvägsmuseum med drygt 24 mnkr.
I tabellen nedan redovisas den myndighetsinterna kostnaden och hur mycket stöd som
betalats ut för respektive kategori . I den här redovisningen har Trafikverket valt att i
myndighetsintern kostnad inräkna alla kostnader förutom det stöd som utbetalas till
ideella organisationer eller till kommuner och andra samverkansakörer inom ramen för
samverkansarbetet. Det innebär att i myndighetsintern kostnad ingår även de konsulter
som anlitats för uppdrag inom verksamheten. FOI- verksamheten ingår inte i tabellen.

Verksamhet 2011
Totalt utfall exkl. FoI
Fördelat per kategori:
Samhällsplanering
Samverkan med näringslivets aktörer
Samverkan med offentliga organisationer
Övriga samarbeten nationella och
internationella aktörer
Kunskapsunderlag och förvaltning
Annan verksamhet

Totalt
mnkr
297

Myndighetsinternt
mnkr
%
239
80

Stöd
mnkr
%
58
20

31
14
58

31
13
55

100
95
95

0
<1
3

0
5
5

33
68
93

32
68
40

97
100
43

1
<1
53

3
0
57

Av tabellen kan man utläsa att 80 % av kostnaden avser myndighetsinterna kostnader.
Av de totalt 58 mnkr som utbetalas i stöd avser största delen stödet till ideella
organisationer (kategori Annan verksamhet).
För FoI gäller att Trafikverket har valt att i ekonomisystemet redovisa FoI på en egen
finans, som finansieras med olika anslagsposter. Det här innebär att det är ett relativt
stort arbete att identifiera exakta fördelningen för finanserna. Erfarenhetsmässigt utgör
den interna kostnaden ca 6 % av totalkostnaden. Intern kostnad är det som utförs
internt i Trafikverket, innefattar även administrativa kostnader såsom intern tid
(uppföljning etc.) samt resor. Externa kostnader är den kostnad Trafikverket
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upphandlat av konsulter, betalt ut till fakulteter och till program nationellt och
internationellt.

8 Bedömning av nytta i förhållande till kostnad
Transportpolitikens mening är att genom god tillgänglighet till olika funktioner i
samhället bidra till en hållbar utveckling av ekonomi, miljö och kultur. Till detta bidrar
Trafikverket genom många verksamheter. I sin roll som infrastrukturförvaltare är
bidraget till den transportpolitiska måluppfyllelsen främst inom funktionsmålet tillgänglighet, men till viss del också inom hänsynsmålen, särskilt trafiksäkerhet.
Många av miljömålen och en stor del av måluppfyllelsen inom trafiksäkerhetsområdet
kan dock inte nås genom förbättring eller utbyggnad av infrastrukturen. Andra åtgärder,
som andra aktörer förfogar över behövs, det gäller inte minst även inom kollektivtrafik,
gods och logistik.
De effekter som verksamheten genererar i sektorn avseende säkerhet, tillgänglighet
samt miljö och hälsa är resultatet av de samlade insatser som sker avseende
kunskapsframtagning och samverkan med aktörer.
De enskilda åtgärderna inom kunskapsframtagning och samverkan med aktörer ska ses
som delar i det samlade långsiktiga arbetet med systemförändringar som genererar
måluppfyllelse. Åtgärderna bidrar samlat till beslut om effektiv verksamhet,
kunskapsuppbyggnad i samhället, samhällsaktörers mognad och insikt i
förbättringsbehov, acceptans för normer och regler samt nya förbättrade
systemförutsättningar vilket sammantaget leder till en förbättrad användning av
transportsystemet.
Precis som för annan verksamhet genereras effekterna i samband med att trafiken
förändras tack vare de genomförda åtgärderna och de kommer att fortsätta genereras
under den livslängd som åtgärden har. Det innebär att ett enskilt års åtgärder och
kostnad inte kan bedömas utifrån ett enskilt års effekter utan det är den samlade nyttan
av vad de samlade åtgärderna genererar under många år framåt. T.ex. inköp av
bränslesnåla fordon eller byte av färdsätt från bil till kollektivtrafik skapar effekter som
håller i sig hela fordonets livslängd respektive så länge man väljer att använda
kollektivtrafik som färdsätt.
Eftersom åtgärderna inte sällan handlar om förändringar i hela transportsystemet och
inte en enskild sträcka blir verkningsgraden hög när åtgärderna når sin fulla effekt.
Drygt en tredjedel (120 mnkr) av Trafikverkets ramar för anslagen används till
samverkan med andra aktörer på regional, nationell och internationell nivå. Syftet med
samverkan är att ge aktörerna kunskap och drivkraft att själva agera och prioritera
insatser som ger transportpolitisk måluppfyllelse samt att uppnå synergieffekter och
högre nytta genom att tillsammans planera och genomföra effektiva åtgärder.
En bättre samplanering mellan olika aktörer såsom kommuner, regioner,
kollektivtrafikmyndigheter, flygplatser, näringsliv och Trafikverket leder till en mer
resurseffektiv planering (ekonomiskt, ekologiskt och socialt). I tidiga skeden finns det
möjlighet att påverka val av trafikslag och åtgärder utifrån fyrstegsprincipen samt värna
om tillgänglighet utifrån funktion. En väl genomförd åtgärdsvalsstudie resulterar i
åtgärder enligt fyrstegsprincipen som kan genomföras på både kort och lång sikt.
Beräkningsmodellerna för att bedöma bidrag till minskad CO2 och minskad
energieffektivitet visar att verksamheten ger stora bidrag till klimat och
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energieffektivitet. Bland resultaten finns en CO2-reduktion med ca 90 000 ton som ett
resultat av Trafikverkets samverkan med andra aktörer inom kategorierna samverkan
näringslivet och samverkan offentliga organisationer. Med en samhällsekonomisk
värdering på 1,50 kr/kg ger det en nytta motsvarande 135 mnkr. Och då är detta endast
direkta åtgärder hos Trafikverkets samarbetsaktörer. Härutöver tillkommer de effekter
som genereras inom ramen för kategorierna övriga nationella och internationella
samarbeten respektive kunskapsunderlag och förvaltning.
Genom samverkan med bl.a. företag som köper transporter ser Trafikverket att trenden
att ställa miljö och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar ökar. De verktyg som används
för kravställande såsom Q34, Systole och kravplattformar från olika företagsnätverk är
alla stödda av Trafikverket. Vi ser inte en tydlig trend att spridning av kravställande
skulle ske utan ett stöd från Trafikverket. På motsvarande sätt kan Trafikverket se en
trend att de företag Trafikverket samarbetar med kring godstransporter minskar sina
hastigheter mer än övriga i branschen.
Till följd av Trafikverkets medverkan ges också förutsättningar för åtgärder som inte
annars hade blivit genomförda samt åtgärder som får högre utväxling. I många fall är
Trafikverket en dörröppnare och Trafikverkets engagemang får andra aktörer att göra
satsningar som de annars inte hade genomfört.
I arbetet med att åstadkomma effektiva transportkedjor för näringslivet krävs mycket
samverkan. Näringslivet, med en i många fall ganska kort tidshorisont vill se snabba
resultat. Åtgärder i infrastrukturen har ofta en lång planerings och genomförandetid.
Trafikverket måste därför vara lyhörd för förändringar som kan påverka behovet av
långsiktig infrastruktur, och i det korta perspektivet, söka lösningar som utnyttjar
befintlig infrastruktur på bästa möjliga 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 detta samarbete och i de otaliga försök till
nya transportupplägg som genomförs, inte sällan i samarbete med Trafikverket.
Den av Trafikverket framtagna kunskapen är i mycket hög grad med och driver
utvecklingen inom transportområdet både på nationell och internationell basis. Ca 40 %
(143 mnkr) av Trafikverkets ramar för anslagen används till kunskapsframtagning och
FoI. En stor del av kunskapsframtagningen, inkl. FoI, som sker inom områdena
trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö och hälsa finansieras med dessa anslagsposter.
Denna kunskapsframtagning är en förutsättning för att samverkan ska kunna ske, för
att ge underlag för andra aktörer att satsa ekonomiska resurser på åtgärder samt för att
Trafikverket själv ska genomföra åtgärder inom investering, underhåll och trafikledning
på ett kostnadseffektivt sätt med hög transportpolitisk måluppfyllelse.
Ca en fjärdedel av den ekonomiska ramen har kategoriserats som annan verksamhet.
Det avser verksamhet som är mer av administrativ karaktär och som inte på samma sätt
driver på utvecklingen inom transportområdet och bidrar till måluppfyllelse av de
transportpolitiska målen. Finansieringen för huvuddelen av denna verksamhet, stöd till
ideella organisationer respektive Sveriges järnvägsmuseum regleras specifikt i
Trafikverkets regleringsbrev för 2011.
Utifrån statistik från Statens kulturråd den kan man konstatera att Trafikverkets
museer kostar mindre eller betydligt mindre både per anställd och per besökare än
flertalet statliga museer som ligger direkt under kulturdepartementet trots höga
Handbok (Q3) respektive IT- system (Systole) för kravställande vid upphandling av
tunga transporter

4
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kostnader för trafik och underhåll. Egenfinansieringen i den publika verksamheten på
Sveriges Järnvägsmuseum var under 2011 drygt 25 %.
Besökstalen är förhållandevis höga för museerna som alla ligger utanför
storstadsregionerna. Under 2011 slogs besöksrekord på alla tre besöksanläggningarna,
51 435 i Gävle, 46 729 i Ängelholm och Pylonen i Borlänge (inte bara museet) besöktes
av 80 997 personer. På samtliga museer är skolverksamhet, med både trafikhistoria och
trafiksäkerhet, en stor del av verksamheten. Vid mätningar av kundnöjdheten 2011 blev
medelbetyget på en 10-gradig skala 8,36 för Sveriges Järnvägsmuseum och 7,74 för
Sveriges Vägmuseum.
Trafikverket föreslår i budgetunderlaget för 2013–2015 att museerna överförs till annan
huvudman senast vid utgången av 2012.
Vad gäller stöd till ideella organisationer så gör organisationerna egna
självuppskattningar avseende verksamhetens effekter. De uppskattade nyttorna som
levereras till Trafikverket är inte säkerställda och adderbara.
Sammantaget är Trafikverkets bedömning att den verksamhet som finansieras med
anslagsposterna ”Övriga insatser för effektivistering av transportsystemet” är effektiv
och bidrar till måluppfyllelse både avseende åtgärder som genomförs i
transportsystemet som en följd av Trafikverkets samverkan med aktörer samt genom
den förutsättningsskapande kunskapsframtagningen. Nyttan av de levererade
åtgärderna och resultaten som redovisas i resultatmatrisen nedan (kapitel 9) motiverar
de kostnader som finns för verksamheten.

9 Resultatmatris
Nedan följer en översiktlig redovisning av de mål och indikatorer som verksamheten
bidrar till måluppfyllelse inom, dess resultat för år 2011 samt exempel på vilken
verksamhet som bidragit till resultatet.
Utvecklingen avseende mål, indikatorer och uppföljning för funktionsmålet respektive
hänsynsmålen har kommit olika långt och resultaten redovisas på olika sätt. För
funktionsmålet (tillgänglighet) pågår för närvarande en nedbrytning av mål och
indikatorer och det finns i dagsläget inga mätbara resultat att redovisa. För
hänsynsmålet säkerhet så avser resultatet den samlade utvecklingen i sektorn. För
hänsynsmålet miljö så avser resultatet endast det bidrag som är direktgenererat av
direkta åtgärder och våra samarbetsaktörer.
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9.1

Trafiksäkerhet
Verksamhet som har bidragit till detta resultat

Indikator/
målområde

Resultat

Effekt av resultaten

Minskat antal
dödade och
allvarligt skadade i
vägtrafiken

+18 % (de senaste tio
åren har dock
dödstalen gått ner
med 15%) faktiskt
utfall

Här redovisas den
statistiskt beräknade
förändringen

Detta avser
övergripande
resultatet för 2011.
Åtgärder som har
medverkat till detta är
dels de som anges i
detta dokument och
dels åtgärder som
påverkar andra
indikatorer t. ex. säker
infrastruktur.
Motsvarande gäller
för resultat på
målområdesnivå
nedan

Årlig spridning av
kunskap och
samverkan kring att
formulera inriktning

Förutsättningar
skapas för att alla
aktörer arbetar
utifrån bra kunskap
samt effektiva samarbeten möjliggörs

Övriga samarbeten
med nationella och
internationella
aktörer

Samverkan i GNS och via
Resultatkonferens för
trafiksäkerhetsarbetet

Dokumentation och
kunskapsåterföring
från alla dödsolyckor

Direkta vidtagna
åtgärder vid behov
(t.ex. uppsatt räcke
där så behövs) samt
långsiktigt samlande
av kunskap

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Förvaltning och utveckling av
vårt arbetssätt kring att
genomföra djupstudier av
dödsolyckor

-0,6 %

8 färre dödade
Kunskapsunderlag
och förvaltning

Medverkan i EuroNCAPs
styrelse, verkat för införande av
krav på ISA

Övriga samarbeten
med nationella och

Dialog med nationella aktörer
med syfte att hitta nya

Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

ISA som krav i
EuroNCAP-protokoll
från 2012
Bidragit till
medelhastighetssänk-

Kommer få ett stort
genomslag i bilparken
vilket på lång sikt ger
ökad efterlevnad
Färre döda. Antalet
kan ej beräknas pga.

Kategori

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd/ Verksamhet

Utveckling av mätning till
etappmålsarbet
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Indikator/
målområde

Nykter trafik

Resultat

Effekt av resultaten

ning för tung trafik med
-0,2 %

avsaknad av uppgifter
om trafikarbete.

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Åtgärd/ Verksamhet

internationella
aktörer

lösningar för ökad
hastighetsefterlevnad tung
trafik.
Samarbete med polisen för
förstärkt övervakning och
information kring hastighet
under vissa insatsveckor
Samarbete med
transportköpare för att höja
kunskapen om betydelsen av att
ställa krav i upphandlingen av
transporter.
I samverkan med åkerier, bussföretag och taxiföretag har utbildningar om hastighet, sänkta
hastighetsregulatorer, installation av ISA m m genomförts.

2 insatsveckor med
ökad övervakning +
information

Övriga sammarbeten
med nationella och
internationella
aktörer

35 transportköpare
ställer krav på
hastighetshållning i
sina upphandlingar av
transporter

Samverkan
Näringslivet

Medelhastighetssänkning med 0,7 % från
2009 år nivå för
samarbetsaktörer

Potentiell effekt på
0,259 liv och en
potentiell effekt på
1,037 svårt skadade.

Siffror kommer i
februari

Siffror kommer i
februari

2 insatsveckor med
ökad övervakning +
info
Kunskapsmaterial
tillhandahålls på
Trafikverkets hemsida.
Konceptet DDD bedöms
nå ut till minst 200 000
ungdomar årligen
genom att deras lärare
har använt materialet
på något sätt i
undervisningen.
2 standards under
revidering 2011
(officiellt beslut

Förutsättningar
skapas för införande
av alkolås, vilket

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Kategori

Samverkan
Näringslivet

Studier beträffande
funktionalitet och
användbarhet, alkolås
Övriga samarbeten
med nationella och
internationella
aktörer

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

Samverkan Offentliga

Samarbete med kommuner för
att de i sin tur ska höja
kunskapen om alkohol och
droger i trafiken till
ungdomarna i kommunen.
Tillhandahålla informationsmaterial om riskerna med
alkhol/droger och trafik riktat
till unga

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Medverkan kring
standardisering av alkolås
(BTT116-2, CENELEC) samt
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Indikator/
målområde

Bältesanvändning

Resultat

Effekt av resultaten

2012/2013). Förmedlat
kunskap kring svensk
acceptans- och
användarbenägenhet

skulle få stor effekt
trafiksäkerheten

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Kategori

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd/ Verksamhet
medverkan i diskussioner om
teknikutveckling. Deltagande i
referensgrupp Driver Alcohol
Detection System for Safety,
DADSS.
Samarbete med
transportköpare för att höja
kunskapen om betydelsen av att
ställa krav i upphandlingen av
transporter.

32 transportköpare
ställer krav rörande
alkohol och droger

Samverkan
Näringslivet

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

Samverkan
Näringslivet

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

Samverkan Offentliga

I samverkan med kommuner,
länspolismyndigheter och
socialtjänsten arbetar man
aktivt med SMADIT-modellen
för snabbt stöd till påverkade
förare

Samverkan Offentliga

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

286 kommuner arbetar
aktivt med Smaditmodellen

Färre
alkoholpåverkade
förare i trafiken

Flera kommuner ställer
krav på och har
installerat alkolås i
sina upphandlingar av
transporter

Färre
alkoholpåverkade
förare i trafiken

+1 procentenhet

7 färre dödade

2 insatsveckor med
ökad övervakning +
information

Övriga samarbeten
med nationella och
internationella
aktörer

31 transportköpare
ställer krav på
bältesanvändning

Samverkan
Näringslivet

Samarbete med polisen för förstärkt övervakning och information kring bältesanvändning
under vissa insatsveckor
Samarbete med
transportköpare för att höja
kunskapen om betydelsen av att
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Indikator/
målområde

Resultat

Effekt av resultaten

Ökad kunskap inom
vikten av att använda
bälte
Cykelhjälmanvändning

Säkra fordon (andel
av nybilsförsäljning)

Säkra kommunala
gator

+ 5 procentenheter
Bidrag till att skapa
förutsättningar för
planering av säkrare
cykeltrafik
Ingen (kvar på 74 %)
men ändå blir bilparken
säkrare p.g.a. naturlig
förnyelse av flottan
Fordonsindustrin
prioriterar
trafiksäkerhet vid nya
modeller. Högre
efterfrågan på de
säkraste personbilarna.
Bidrar till mer trafik på
mc med ABS genom
t.ex. åtagande från
McRF om att importera
säkra mc-modeller
60 st ISA-system
installerade i 6
kommuners fordon.

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Kategori

Samverkan
Näringslivet

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd/ Verksamhet
ställa krav i upphandlingen av
transporter
I samverkan med åkerier, bussföretag och taxiföretag har åtgärder för användning av bälte
genomförts t ex bältespåminnare, utbildningar m m.

0,2 färre dödade
Färre allvarligt
skadade cyklister på
lång sikt

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Kunskapsunderlag till
regeringsuppdrag om ökad och
säker cykling

Effekter av förnyad
fordonsflotta med allt
säkrare bilar är 6
färre dödade

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Deltagande i EuroNCAP:s
utvecklingsarbete

Ökad trafik på mc
med ABS bedöms
spara 5 liv under
2011

Övriga samarbeten
med nationella och
internationella
aktörer

Samverkan med branschen i att
ta fram kunskapsbaserad MCoch mopedstrategi för säkerhet

Ökar trafiksäkerheten
i fordonen.

Samverkan Offentliga

Samverkan med kommuner om
hastighetens betydelse

6 färre dödade (avser
personbilar)

-Försök med nya
hastighetsgränser
-Utvärdering av nya
hatighetsgränser
- påverkan på GC och
kollektivtrafik samt
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Indikator/
målområde

Resultat

Effekt av resultaten

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Kategori

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd/ Verksamhet

trafikansstudier om
plottrighet
-Barns medverkan i
samhällsplaneringen
Framtagen TRASTguide (TRAST = Trafik i
attraktiv stad) som har
gett kommunerna ökad
kunskap om
trafikstrategier
Bildat nätverk mellan
Trafikverket och
kommunerna i Nord.
Tidig dialog,
erfarenhetsutbyte och
bra underlag till
översiktsplan.
149 kommuner har
tagit fram en
hastighetsplan enligt
metodiken "rätt fart i
staden"
76 kommuner har
implementerat (skyltat
om) nya
hastighetsgränser

En effektiv och systematisk hantering av
trafiksystemet i
staden vilket ger
effekter på ts, tillgängligheten och miljön.
En effektiv och systematisk hantering av
trafiksystemet i
staden vilket ger
effekter på ts, tillgängligheten och miljön.
Ett systematiskt
underlag för
bedömning av rätt
hastighet i tätort.

0,5 färre döda

Kunskapsunderlag
och förvaltning

TRAST guiden, handledning för
hur man tar fram en
trafikstrategi, är slutfört och är
distribuerad till regioner och
kommuner

Samverkan med
aktörer i tidiga
skeden

TRANA - TRAfikstrategier i
NorrA Sverige. Trafikverkets
initativ till nätverk med
kommunerna i nord för att
stötta i arbetet med
trafikstrategier enligt TRAST.

Samverkan Offentliga

Samverkan med kommuner om
hastighetsgränsöversynen och
betydelsen av rätt skyltat
hastighet

Samverkan Offentliga

Samverkan med kommuner om
hastighetsgränsöversynen och
betydelsen av rätt skyltat
hastighet
Medverkan i forskning
DROWSI drivers
(FFI/Drowsi Drivers)

Utvilade förare

Färre dödade i
järnvägstransportsystemet

32 färre dödade (78 år
2011 jämfört med 110
år 2010) och 7 färre
skadade (23 år 2011
jämfört med 30 år
2010)
Strategi för att

Utformning av förslag på
prevention av självmord och
obehörig spårbeträdelse;
UIC projekt på Europanivå
Till 2021 bedöms

Kunskapsunderlag

Framtagande av strategi för
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Indikator/
målområde

9.2

Resultat

Effekt av resultaten

kameraövervaka
suicidutsatta platser
längs järnvägsnätet
antagen

antalet sparade
människoliv kunna
ligga kring 40 per år,
en halvering av
antalet dödade
jämfört med 2010

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Kategori

Åtgärd/ Verksamhet

och förvaltning

suicidprevention

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Miljö & hälsa

Indikator/
målområde

Resultat

Klimat och
energieffektivitet

114 000 ton minskade
koldioxidutsläpp och
235 GWh minskad
energianvändning

Effekt av resultaten

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Kategori

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd

-Effektsamband för
vägtransportsystemet
-Parkering i Storstad
-Bebyggelseplaneringens
betydelse för utsläpp och
tillgänglighet på lokal och
regional nivå
-Konsekvenshantering av
trender i handeln och
service för en hållbar
stadsutveckling
-ECOMobility SHIFT
-Hållbara turistresor
-Gående, cyklande och hälsa
-Systematisk utvärdering av
cykling i utglesade och
förtätade och funktionsblandade städer/ stadsdelar

Klimat
Transportsnålt
samhälle
Transportsnål
samhällsplanering
Klimatsmart
produktionsstruktur
Styrmedel som leder
till effektivare och
färre resor och
transporter

Aktuellt internt och
externt stöd i

Effektivare planering

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Uppföljning och uppdatering av
planeringsunderlag klimat
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Indikator/
målområde

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Resultat
klimatfrågor
Visa på möjligheterna
att planera
transportsystem som
klarar klimatmålen,
samt vägen dit

Effekt av resultaten

Effektivare planering

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Kategori

Åtgärd

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Klimatscenario inom kapacitetsutredningen framtaget inkl
backcasting workshop

En alternativ målbild
för ett transportsystem
som uppfyller klimatmål samt vägen dit.

Effektivare planering

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Visar på möjligheterna
för Sveriges
godstransporter att
minska användningen
av fossil energi med 75
procent till 2030

Effektivare planering

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Metod för
åtgärdsvalsstudier och
regionela pilotprojekt

Förslag till årgärder
enligt
fyrstegsprincipen som
kan genomföras i
närtid
Bredare underlag till
den kommunala
översiktsplaneproces
sen ex Karlskrona

Samverkan med
aktörer i tidiga
skeden

Dialoger med
kommuner och andra
aktörer i tidiga skeden
skapar samsyn, ger

Bättre samplanering
och därmed en mer
resurseffektiv
planering (ekologiskt,

Samverkan med
aktörer i tidiga
skeden

Projeklederi av delprojekt
Transporter inom
Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag om ett
Sverige utan nettoutläpp av CO2
år 2050
Framtagande av en pm om
fossiloberoende
godstransporter år 2030. Bland
annat för användning inom
Klimatneutrala godstransporter
(KNEG)
Metodutveckling för
Åtgärdsvalsstudier i tidiga
skeden respektive 6 st
pilotprojekt . Pilotprojekten
behandlar pendlingsstråk i
Mälardalen, transport-knutpunkt som del i stads-utvecklingen i Karlskrona,
Västkuststråket Göteborg –
Malmö/Köpenhamn, fjällpaket
Dalarna – hållbara resor för
ökad fjällturism och Pajala –
tätortsutveckling och trafiklösningar i samband med gruvnäringens snabba expansion.
Exempel på engagemang i tidiga
skeden: - Samarbete med
Kiruna kommun om
stadsutvecklingen i Kiruna.
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Indikator/
målområde

Verksamhet som har bidragit till detta resultat

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Resultat

Effekt av resultaten

gemensam målbild och
samspel mellan t ex.
kommunens fysiska
planering, näringslivets
utvecklingsplanering
och
transportplaneringen

ekonomiskt och
socialt) mellan olika
aktörer såsom
kommuner, regioner,
kolltr.mynd.,flygplats
er, näringsliv och
Trafikverket.

Ökad kunskap om
samverkan mellan
planering och
påverkansinsatser för
att möjliggöra ett
hållbart resande samt
hur kollektvitrafiken
kan utgöra norm vid
planering

Politiker och
tjänstemän hos ett
antal kommuner har
visat ett ökat intresse
för gemensamma
diskussioner i tidiga
skeden i planeringen.

Samverkan med
aktörer i tidiga
skeden

Genomförda seminarium på
temat Transportsnål
samhällsplanering respektive
Den Goda Staden med fokus på
kollektivtrafiken som norm i
samhällsplaneringen.

Möjliggör på sikt att

Effektiv planering

Kunskapsunderlag

Utveckling av LCA-metoder för

Kategori

Åtgärd
- Med Mora kommun för att
utveckla Mora centrum som
konsekvens av en, tills vidare,
utebliven förbifartslösning.
- Tidig dialog med Umeå flygplats angående flygplatsens
utveckling i relation till
stadsutvecklingen m fl.
- Bred överenskommelse om
samarbete mellan Trafikverket
och Falun kommun.
- Förtätning av Årsta tätort.
- Överenskommelse för
kollektivtrafikens utveckling i
Östergötland, m fl.

Klimat
Energieffektiv
användning (för
trafikanter och
företag) Effektivare
användning,
Effektivare logistik,
last och beläggning.
Överflyttning av godstransporter och ökad
andel kollektivtrafik,
cykling och gång
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Indikator/
målområde

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Resultat
infrastrukturens
energianvändning går
att mäta, dvs energianvändning från
byggande, drift, underhåll och trafikering
Kommuner har arbetat
med ruttplanering för
bl a hemtjänsten,
avfallshanteringen,
samordnad varuservice
och posttransporter
samt
tesresenärsprojekt för
ökat
kollektivtrafikresande
10 THM har haft ett
aktivt arbete med att
sälja in hållbart resande
och företagskort (årskort kollektivtrafik för
företag) inom
kollektivtrafiken till
företag och
organisationer
Flera av
samarbetsföretagen
hargenomfört ändrade
logistikupplägg inkl
flytt av transporter från
flyg o väg till sjö och
järnväg. Krav i
upphandlingar av
transporter. 30 företag
har ställt krav på
Sparsam körning.
Åtgärder av åkerier,

Effekt av resultaten

Minskade CO2 utsläpp

7812 minskade CO2

Kategori

Åtgärd

och förvaltning

att mäta infrastrukturens
energianvändning

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Samverkan Offentliga

Samverkan med kommuner om
vinsten med ruttplanering och
hållbart resande

Samverkan Offentliga

Samverkan med
trafikhuvudmän om konceptet
med företagsresor i syfte att öka
företagens andel av
kollektivtrafikresor i tjänsten

15 310 ton minskade
CO2 utsläpp och 16,1
GWh energi
effektivisering

Samverkan
Näringslivet

35 2000 ton

Samverkan

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

Samarbete med

Sida 40 av 49

Indikator/
målområde

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Resultat

Effekt av resultaten

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.
Företag har genomfört
åtgärder för att införa
resfria möten på
arbetsplatserna samt
policys och åtgärder för
att flytta resor från flyg
och bil till kollektivtrafik (järnväg och väg),
cykel och gång.

minskade CO2
utsläpp och 73,6 GWh
energi effektivisering

1 626 ton minskade
CO2 utsläpp och 4
GWh energi
effektivisering.

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Kategori

Åtgärd

Näringslivet

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

Samverkan
Näringslivet

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

Klimat
Energieffektiva
fordon, fartyg och
flygplan med
uthållig energiförsörjning
Ökad kunskap om
energieffektiva
fordon, fartyg och
flygplan.
Ökad användning av
energieffektiv
utrustning.
Uthållig energiförsörjning.
Förändrade skatter
och styrmedel
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Indikator/
målområde

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Resultat
Trafikverkets rese- och
mötespolicy ställer
krav på
energieffektiva, tysta,
rena och säkra fordon.
Underlag till
regeringskansliet
rörande
miljöbilsdefinition.
Biogas Syd har
marknadsfört biogas till
företag vilka flera
sedan har skaffat sig
biogasfordon
exempelvis sopbilar i
Skåne.

Luftkvalitet
Minska halterna

Effekt av resultaten

Lägre utsläpp av
klimatpåverkande
gaser från personbilar

3580 minskad CO2

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Kategori

Åtgärd

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Tagit fram underlag och ställt
krav på Trafikverkets rese- och
mötespolicy samt
kravspecifiktaion för miljöbilar.

Samverkan Offentliga

Samverkan med kommuner om
energieffektvia fordon och
alternativa bränslen.

-RU om dieselkvaliteter,
FOI om Mk1 och EN590
diesel
-FOI om
In-Service Conformity för
mobila maskiner
(METEV) Measurment
Technologies for Ethanol
and Aldehyde Emissions
from Ethanol Powered
Vehicles
IEA-AMF
-Kunskapssammanställning
arbetsmaskiners bidrag till
buller och luftkvalitet
-Kunskapsuppbyggnad av
nya tunga fordons miljö- och
klimatpåverkan
-Mätning av etanol och
aldehyder i avgaserna från
FFV
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Indikator/
målområde

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Resultat

Effekt av resultaten

Kategori

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd

-Tunga fordon: Säkerhet,
miljöpåverkan och ny teknik.
Mfl
-HBEFA, Scenarieverktyg,
NORTRIP m fl
-Utvärdering av norska
erfarenheter av
dubbdäcksminskning map
säkerhet
-Vägbeläggningar och PM10,
Miljöanpassad hastighet,
Scenarioverktyg, NORTRIP
m fl
Ökad kunskap om
dieselbränslens hälsooch miljöpåverkan

Bättre
beslutsunderlag

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Underlag för regeringsbeslut
om skattesatser för
dieselbränslen

Mindre utsläpp från
personbilar, tunga
fordon och
arbetsmaskiner

Utsläppen av
reglerade ämnen från
vägtrafiken har
minskat (se kvantifierad redovisning i
Miljörapporten)

Övriga samarbeten
med nationella och
internationella
aktörer

Arbete i arbetsgrupper inom EU
och UNECE om kravnivåer,
mätmetoder, körcyklar etc.

Effektiv planering

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Utsläppen av partiklar
har minskat

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Tillståndsbild områden
längs statlig väg där
miljökvalitesnormerna
överskrids
Andelen dubbdäck har
minskat från 68 % till
65 % på den nationella
skalan
Kommuner och
regioner har tillgång till
beräkningssystem för
luftkvalitet för
tillståndsanalys och
planering
Spridning av kunskap

Omfattningen av områden längs
statlig väg där
miljökvalitesnormerna
överskrids har kartlagts
Mätning/kontroll och
kommunikation avseende
andelen dubbdäck och dess
betydelse

Effektiv planering

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Modellsystemet SIMAIR har
uppdaterats med nya data
gällande fordon, emissioner,
trafikvolymer, meteorologi etc.

Effektiv planering

Övriga samarbeten

Information har spridits via
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Indikator/
målområde

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Resultat

Effekt av resultaten

om emissioner, halter,
åtgärder och effekter

Buller
Minskat antal
bullerutsatta

4 kommuner har tagit
fram åtgärdsprogram
för att hantera
luftkvaliteten.
Hastighetssänkning
E18 dubbdäckssäsong
2012/14
Antalet bullerutsatta
inomhus längs vägar i
hela landet beräknas
minska med ca 400 500 personer och
antalet bullerutsatta
inomhus längs järnvägar
beräknas ha minskat
med ca 1900 personer.
Effektiv planering

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Kategori

Åtgärd

med nationella och
internationella
aktörer

webben, Handbok för
vägtrafikens luftföroreningar,
seminarier och konferenser etc.

Samverkan offentliga

Samverkan med kommuner om
betydelsen av god luftkvalitet

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Leverans av underlag till
kommuner för forsatt
bullerinventering. Mätbart i
antal bullerströda 2013.
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9.3

Tillgänglighet

Indikator/
målområde

Resultat

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Effekt av resultaten

Kategori

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd

Kvaliteten för
näringslivets
transporter
förbättras och
stärker den
internationella
konkurrenskraften

Easy way. MEMFIS, Sir-C mfl

Trafikverket har svarat
på ca 17 000 remisser
under 2011

Ökad kunskap som
bidrar till att öka
möjligheten till
intermodala
transporter, med ökad
kostnadseffektivet och
bättre klimateffekter
som följd
Företag ser över
förutsättningarna för
effektiva transporter
genom alternativa
logistikupplägg

Planhanteringen
säkerställer att
infrastrukturen inte
skadas och funktion
äventyras.
Trafikverkets svar
kan leda till att
kommunen ändrar sin
plan för att uppfylla
Trafikverkets
önskemål och
synpunkter.

Effektiv planering

Effektiva
godstransporter

Samråd och yttranden
i planärenden enligt
PBL och MB

I planhanteringen bevakas
Trafikverkets anläggningar
samt övriga anläggningar för
kommunukation, såsom
flygplatser, hamnar och
farleder, från skador och att
funktionen inte äventyras (av
främst riksintresse) . Dessutom
bevakas att en transporteffektiv
samhällsplanering eftersträvas

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Kunskapsunderlag inom gods
och logistik framtagna

Samverkan
Näringslivet

Samverkan med företag om
betydelsen av goda
logistiklösningar och val av
trafikslag för att möjliggöra en
effektiv användning av
infrastrukturen
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Verksamhet som har bidragit till detta resultat

Indikator/
målområde

Resultat

Andelen
kollektivtrafikresor
av alla resor
(exklusive gång och
cykel)

Andelen
kollektivtrafikresande
på nationell nivå har
ökat från 24 % 2010 till
25 % 2011
Ökad kunskap och ökad
samsyn bland ansvariga
aktörer. Förbättrade
förutsättningar för
framtida
kundorienterade
lösningar exempelvis
vad gäller betalsystem.
Verktyg som kan
användas av nya
kollektivtrafikmyndigheter.
Kommuner har
genomfört
tesresenärsprojekt för
ökat
kollektivtrafikresande.
10 THM har haft ett
aktivt arbete med att
sälja in hållbart resande
och företagskort (årskort kollektivtrafik för
företag) inom
kollektivtrafiken till
företag och
organisationer.

Effekt av resultaten

Kategori

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd

Framtidens person-resor
Vinnovas
kollektivtrafikforskningsprogram
På rätt spår Metodutveckling för ökat
kollektivtrafik-resande

Övriga samarbeten
med nationella och
internationella
aktörer

Samverkan Offentliga

Deltagande i
Fördubblingsprojektet – såväl
på styrande nivå som i ett antal
projekt exempelvis
vägledningar för arbetet med
trafikförsörjningsprogram
respektive allmän trafikplikt,
framtida betallösningar och
principer för tillträde och
prissättning vid bytespunkter

Samverkan med kommuner och
trafikhuvudmän om hållbart
resande.

Andelen gång- och
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Indikator/
målområde

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Resultat

Effekt av resultaten

Bättre underlag för
planering av
cykelåtgärder

Effektiv planering

Kategori

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd

cykelresor av det
totala antalet
kortväga (< 5 km)
resor

Ökad kunskap inom
vissa specifika områden
rörande cykel

Effektiv planering

Bland annat har ett
antal kommuner
genomfört
cykelkampanjer och en
kommun har tagit fram
en regional
cykelstrategi

Övriga samarbeten
nationella och internationella aktörer
Övriga samarbeten
med nationella och
internationella
aktörer

Samverkan Offentliga

Förslag till cykelstrategi med
handlingsplan framtagen
Ett antal mycket lyckade
konferenser inom EU-projektet
Öresund Som Cykelregion har
genomförts

Samverkan med kommuner om
betydelsen av ökad cykling

Bytespunkter och
fordon i det
nationellt
prioriterade
kollektivtrafiknätet
som kan användas
av personer med
funktionsnedsättning

Andelen barn i

Mätningar möjliggör
framtidens järnväg för alla
1,5 mnkr
ITSåtgärder för
funktionshindrade och äldre
400 000 kr
Ökning av
tillgänglighetsanpassade fordon totalt
(Buss/spårvagn/tåg/bå
t) 9 % från år 2010.
Ett trettiotal stationer
och busshållplatser
åtgärdade under året
+ 1400 barn

Fler
tillgänglighetsanpassa
de fordon och
bytespunkter

Kunskapsunderlag
och förvaltning

Tillhandahållit
kunskapsunderlag . Medverkat
vid framtagning av
programhandlingar och
tillhandahållit expertstöd vid
genomförandet
Barns mobilitet som en
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Indikator/
målområde

Verksamhet som har bidragit till detta resultat
Resultat

Effekt av resultaten

Kategori

Pågående FOI som här
bäring mot målområdet

Åtgärd

förskoleklass och i
årskurs 1-6 som på
egen hand går eller
cyklar till skolan

grundläggande aspekt för
barns utveckling och
livskvalitet en internationell studie
SafeWay2School.

3 kommuner har lyft in
barns skolvägar som
en viktig del i
samhällsplaneringen
genom medverkan i
olika
samverkansgrupper i
kommunen. 1
barnkonsekvensanalys
är genomförd. Digitalt
system för insamling av
brister/problem i
trafikmiljön för
barn/ungdomar som
presenteras i GISformat är framtaget i en
kommun

Ökad hälsa, ökad
rörelsefrihet, ökad
säkerhet

Övriga samarbeten
med nationella och
internationella
aktörer,
Kunskapsunderlag
och förvaltning

Förvaltning av
kunskapsunderlag, expertsstöd,
en i samverkan med andra
aktörer framtagen skrift riktad
till skolan. Slutförande av 30försöket

Effektiv planering

Samverkan
Offentliga

Samverkan med kommuner
om barns säkra skolvägar
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