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1. Allmänt  
 Inledning  

1.1.1. Bakgrund  
De regionala systemanalyserna kom till stånd på regeringens initiativ 2008 i samband med 
förberedelserna för de långsiktiga planerna för 2010–2021. Arbetet var frivilligt för alla län 
utom de län där länsstyrelsen då hade ansvaret för den regionala transportplanen. Systema-
nalyserna låg till stora delar som grund för länens regionala transportplaner och utgjorde 
även underlag för den nationella planen. 

Flera län har fortsatt arbetet med att upprätta systemanalyser, ofta i samarbete mellan flera 
län. Syftet med denna vägledning är att den ska ge stöd i arbetet med systemanalyser på reg-
ional nivå. Vägledningen innehåller förslag till struktur, huvudsakligt innehåll och arbets-
process. Alla län har sina egna förutsättningar och sitt eget självbestämmande, och därför 
kan vägledningen ses som en checklista med förslag på viktiga aspekter att gå igenom. 

1.1.2. Syftet med regionala systemanalyser  
Syftet med de regionala systemanalyserna är att ta fram en politiskt genomarbetad och för-
ankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Denna strategi kan användas i 
olika sammanhang, men främst när de långsiktiga transportplanerna på nationell och reg-
ional nivå tas fram.  

Denna vägledning syftar därför också att till skapa en ökad samordning av det sakunderlag 
som ligger till grund för den politiska processen nationellt och regionalt. 

De regionala systemanalyserna kan även utgöra ett av flera underlag för att prioritera bland 
de åtgärdsvalsstudier som behöver genomföras. I nästa steg bör de kunna ge underlag och 
utgångspunkt i fråga om funktioner med mera för genomförande av enskilda åtgärdsvalsstu-
dier. De kan även medverka till att sätta in gång-, cykel- och kollektivtrafiken liksom de olika 
trafikslagen i ett större sammanhang, till exempel bostadsförsörjningen. Det är även i detta 
senare planeringsskede som tillämpningen av fyrstegsprincipen blir aktuell, det vill säga när 
olika åtgärdsbehov ska analyseras och prioriteras utifrån vilka inriktningar och strategier 
som prioriteras i den regionala systemanalysen. 

En central utgångspunkt för systemanalysen är de mål och strategier som tagits fram inom 
den regionala utvecklingsstrategi eller det utvecklingsprogram som finns i varje län. Även 
andra dokument utgör viktiga underlag, till exempel tidigare länstransportplaner, Trafikver-
kets nationella plan, kommunala översiktsplaner och regionala kollektivtrafikförsörjnings-
program. Den regionala systemanalysen blir den strategiska pusselbit som beskriver hur 
transportsystemet ska kunna bidra till ett förverkligande av dessa mål och strategier. 

Systemanalyserna kan också vara en plattform för de regioner som vill lyfta mer principiella 
frågor till Trafikverket eller regering och riksdag. 
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 Om processen  
1.2.1. Ansvar för genomförandet 
På länsnivå är det normalt det regionalt utvecklingsansvariga organet som ansvarar för att 
initiera och samordna arbetet. I de fall där flera län går samman får ansvarsfördelningen be-
slutas i särskild ordning. Erfarenheterna från de systemanalyser som skett hittills visar på 
vikten av tydligt mandat och en god politisk förankring för att arbetet ska bli till god hjälp i 
den efterföljande planeringen, något som i sig kan vara tidskrävande.  

1.2.2. Hur kan arbetet läggas upp? 
Hur arbetet läggs upp rent praktiskt är först och främst en fråga för de ansvariga.  

Erfarenhetsmässigt är det en fördel om systemanalysen omfattar flera län, för att på så sätt 
skapa rimligt stora samverkande områden. Hur detta ska ske är upp till aktörerna. Varje län 
eller region avgör hur arbetet ska förankras politiskt på lokal och regional nivå. 

Ett trafikslagsövergripande perspektiv är centralt för att analysen av transportsystemets 
funktion och brister utifrån mål och behov ska bli av bra kvalitet. Utgångspunkten för de fö-
reslagna aktiviteterna är att trafikslagen ska komplettera varandra för att transportsystemet 
på ett optimalt sätt tillgodose efterfrågat transportbehov och bidra till de nationella, region-
ala och lokala målen. 

Med detta arbetssätt kan förutsättningarna för en samordnad utveckling av transportsyste-
met förbättras, och exempelvis intressekonflikter kan bättre undvikas. Dessutom blir förut-
sättningar bättre för att de alternativa lösningar som övervägs är effektiva, inte bara för lokal 
och regional trafik utan också för långväga trafik. 

Inom respektive län eller region är det angeläget att tidigt i processen identifiera och möta 
de aktörer som bör vara med i arbetet. Lämpliga parter är Trafikverket, regionala kollektiv-
trafikmyndigheter, kommuner, regionala utvecklingsorgan, länsstyrelser, angränsande län 
och regioner med flera. Även andra statliga myndigheter kan vara aktuella. Arbetet bör 
lämpligen förankras också hos andra intressegrupper, till exempel näringsliv och resenärer. 
Detta genomförs utifrån respektive läns eller regions förutsättningar. 

För att så långt som möjligt bidra till en ökad jämställdhet och mångfald i samhället och 
transportsystemet, bör man eftersträva att arbetsgrupper och eventuella styrgrupper har en 
jämn fördelning mellan män och kvinnor, liksom en bred ålderssammansättning och kultu-
rell bakgrund.  

Det är angeläget att i upplägget av arbetet lägga tyngdpunkt på att analysera transportsyste-
mets skilda funktioner och hur dessa antingen kan samordnas sinsemellan eller prioriteras. 
Detta är en framgångsfaktor för en god fortsatt analys och motivering av åtgärdsbehoven i 
efterföljande arbete med långsiktiga planer.  

 Förutsättningar för en regional systemanalys 
De regionala utvecklingsmålen utgör grunden och drivkraften för en regional systemanalys, 
medan de nationella målen är en central utgångspunkt för prioriteringarna av statliga resur-
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ser för utveckling av transportsystemet. Dessa perspektiv behöver mötas i den regionala sys-
temanalysen genom att framtagna underlag ger förutsättningar att hantera dessa bägge per-
spektiv – och andra – på ett allsidigt sätt.  

1.3.1. Nationella mål 
Utgångspunkten för planering av transportsystemet är det övergripande och av riksdagen 
beslutade transportpolitiska målet och de tillhörande likvärdiga funktions- och hänsynsmå-
len. Andra relevanta samhällsmål och visioner framtagna av den sittande regeringen bör 
också integreras. Exempel på sådana samhällsmål är mål för byggande och boende och mål 
för regional tillväxt och utvecklingskraft. Hur bidrar transportsystemet till uppfyllelse av 
dessa mål? Utöver dessa mål är det naturligt att i analyserna även lyfta in regionala och lo-
kala mål. Därför är avstämningen mellan mål på olika nivåer och med andra underlag nöd-
vändig för att analyserna ska resultera i väl genomtänkta funktioner.  

Som ett hjälpmedel i detta arbete har en nationell målsammanställning tagits fram, se bi-
laga 1. Målsammanställningen innehåller en sammanfattning av målen i transport-, tillväxt- 
och bostadspolitiken. Listan har sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen och är inde-
lad efter dessa. Målen har kompletterats med nedbrutna och konkretiserade mål men även 
de mål som finns för tillväxt och bostadsförsörjning.  

1.3.2. Övriga nationella underlag 
Trafikverket arbetar bland annat med nationella analyser av godsflöden och långväga per-
sontransporter. I bilaga 3 redovisas indikatorer och länkar till underlag som Trafikverket re-
gelmässigt håller uppdaterade. Behov av ytterligare underlag och eventuella analyser behö-
ver stämmas av med god framförhållning, förslagsvis med Trafikverkets regioner. Det kan 
också finnas ytterligare material som kan komma att påverka de regionala systemana-
lyserna, såsom regeringsbeslut och statliga utredningar samt regeringsuppdrag till Trafik-
verket, Trafikanalys med flera.  

1.3.3. Regionala mål 
Målen för utveckling av transportsystemet behöver ha sin grund i beslutade mål och inrikt-
ningar för regionens utveckling. Dessa finns i de allra flesta fall redan beslutade i exempelvis 
regionala utvecklingsstrategier, RUS, och trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. 

1.3.4. Kunskap om regionens utveckling och situation i transportsystemet 
Kunskap om hur transportsystemet ser ut i dag och om den bedömda utvecklingen i framti-
den är grundläggande. Det handlar både om hur användningen av systemet ser ut – inom 
och utom länsgränser – och hur standarden är.  

Exempelvis kan det vara värdefullt att ha tillgång till underlag om kort- och långväga arbets-
pendling, näringslivet transportbehov, hastighets- och säkerhetsstandard, resvaneundersök-
ningar, godstransportinventeringar, godsstrategier, handlingsprogram för klimat och miljö 
med mera. I bilaga 3 finns förslag till statistiskt underlag som kan bidra till denna kunskap. 

1.3.5. Kopplingen till utpekade/namngivna brister och åtgärdsvalsstudier 
I åtgärdsplaneringen för perioden 2014–2025 introducerades begreppet utpekade/namn-
givna brister. Begreppen kom till användning både i den nationella planen och i ett antal 
länstransportplaner.  
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Syftet var att hantera de identifierade brister i funktionen som bedömdes kräva ytterligare 
analyser innan resulterande åtgärder blev aktuella för prioriteringsdiskussioner i kom-
mande åtgärdsplanering. Trafikverket har parallellt introducerat begreppet åtgärdsvalsstu-
dier som en metod för att i tidiga skeden utreda brister utifrån fyrstegsprincipen och identi-
fiera effektiva åtgärder i olika tidsperspektiv. De regionala systemanalyserna är ett av flera 
viktiga underlag för att prioritera och genomföra åtgärdsvalsstudier. 

Det innebär att det finns en logisk kedja från systemanalyserna via utpekade/namngivna 
brister och åtgärdsvalsstudier till arbetet med de långsiktiga planerna. 
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2. Hur bör en analys byggas upp? 
 Vilket underlag behövs? 

En utmaning i planeringen är att vänta med att fundera över åtgärder relaterat till mål och 
brister till dess att det är klarlagt vad det är för funktioner i transportsystemet som man vill 
bevara, vilka som behöver förbättras eller vilka nya man vill skapa. Det kan också vara lätt 
att få ett alltför snävt perspektiv i arbetet, till exempel genom att stanna inom ett trafikslag 
och en åtgärdstyp.  

Hur transportsystemet behöver utvecklas till 2030–2050 behöver ha sin grund i beslutade 
mål och inriktningar för regionens utveckling. Dessa finns i de allra flesta fall redan beslu-
tade i exempelvis regionala utvecklingsstrategier, RUS, och i trafikförsörjningsprogram för 
kollektivtrafiken, trafikstrategier och markanvändningsplanering. I tidigare transportplaner 
finns också mål som är relevanta för nya systemanalyser. Även europeiska och nationella 
mål behöver beaktas i systemanalysen. 

Systemanalysens fokus ligger alltså på att beskriva vilka funktioner som krävs i transportsy-
stemet för att uppnå eller bidra till målen. Den bör dessutom översiktligt ange vilka brister 
som man kan komma att överväga att åtgärda i kommande transportplaner. 

Funktioner kan beskrivas på olika sätt, se avsnitt 2.2 men även exempel i bilaga 2. 

 

2.1.1. Exempel på konkretisering av mål med indikatorer  
Utgångspunkten för konkretisering i form av indikatorer är de ovan identifierade politiskt 
processade och beslutade mål som har bäring, påverkan och anspråk på transportsystemet. 
Såväl nationella transportpolitiska mål som regionala och ibland lokala mål för exempelvis 
tillväxt, regional utveckling, miljö och arbetsmarknad bör ingå.  

Det är den samlade målbilden som anger anspråken på hur transportsystemet bör utvecklas. 
I denna process är det en fördel om målen formuleras utifrån den helhetssyn som avspeglas 
i den transportpolitiska målbilden. Mål från samtliga nivåer bör därför hanteras i en priori-
terings- och urvalsprocess som också dokumenteras.  I detta steg möts nationella och reg-
ionala perspektiv som i de allra flesta fall kompletterar varandra väl, men som också kan in-
nebära målkonflikter. Det kan dessutom finnas synergier mellan målområden, vilka även 
bör hanteras och lyftas upp. 

Rekommendera/prio-
ritera en eller flera 

strategier  

Pröva tänkbara 
strategier för att 

nå dit 

Hur bör det fun-
gera om ca  
15 – 35 år? Hur väl bidrar trans-

portsystemet till sam-
hällets funktioner? 

Hur fungerar trans-
portsystemet idag? 
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Både resenärs- och godstransportköparperspektivet bör uppmärksammas som viktiga för att 
stödja en hållbar regional tillväxt. 

Man bör värdera hur riksdagens vision att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser i atmosfären, kan hanteras i processen.  

Se även målbilagan, bilaga 1.  

 

2.1.2.  Planeringsförutsättningar – nuläge och pågående utveckling 
För att kunna göra en systematisk analys behöver det finnas underlag som speglar fakta 
kring olika trender i samhällsutvecklingen kopplade mot behovet av transporter.  

Ett sätt är att beskriva trafikslagens infrastruktur, både stråk och noder. Ett annat sätt att 
systematisera är att jobba med indikatorer för att bedöma nuläget och en framtida utveckl-
ing. 

I bilaga 3 finns en omfattande lista över indikatorer som används i systemanalyser. Erfaren-
hetsmässigt ger sällan indikatorerna i sig svar på frågan om hur transportsystemet ska ut-
vecklas för att möta samhällsutvecklingen. De ger däremot en kunskap som underlättar de 
avvägningar och bedömningar som behöver göras i processen.  

Här ges enbart några exempel: 

• befolkningsutveckling och transportutveckling 

• näringslivsstruktur och arbetsmarknad 

• ortsstruktur och funktionella samband mellan de största städerna  

• bostadsförsörjning, marknad  

• res- och transportmönster inklusive gång och cykling 

• restider/”nåbarhet” 

• transporternas klimatpåverkan. 

 

2.1.3. Strategiska utmaningar för transportsystemet med tidshorisonten 15–35 år 
framåt 

En regional systemanalys behöver fånga både närliggande och långsiktiga utmaningar som 
kan innebära omprioriteringar i samband med att de långsiktiga planerna tas fram. Att iden-
tifiera och analysera viktiga utvecklingstrender är därför avgörande för att gallra ut de cen-
trala utmaningarna under planperioden men också i ett längre perspektiv.  
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Det kan handla om genomgång av behovs- och marknadsbedömningar, omvärldsförutsätt-
ningar, bostads- och handelsetableringar, alternativa scenarier och deras konsekvenser med 
mera när det gäller exempelvis följande områden: 

• urbanisering och/eller avfolkning 

• regionens attraktivitet vad gäller kompetensförsörjning, boendemiljöer, utbildningsut-
bud 

• att åstadkomma interregional, regional och lokal tillgänglighet för resenärer 

• näringslivets förutsättningar  

• transporternas klimatpåverkan 

• infrastrukturens påverkan på landskapet 

• regional struktur med stationsnära samhällen 

• utveckling av stadsmiljöer, bland annat större satsningar på kollektivtrafik 

• förändringar i omvärlden som kan påverka regionen. 

 

 Vilka funktioner vill vi åstadkomma? 
Utifrån den samlade mål- och bristbilden i 2.1 behöver systemanalysen beskriva hur syste-
met sammantaget bör fungera för att så bra som möjligt svara mot de mål som finns.  

Redan i dag har naturligtvis transportsystemet en funktion och uppfyller vissa syften. I ana-
lysen i detta steg handlar det därför om att identifiera funktioner som ska behållas, förbätt-
ras eller utvecklas. Det kan även finnas funktioner som inte är helt önskvärda och som där-
för behöver förändras eller ersättas.  

I detta avsnitt bör man först uppehålla sig vid vilka funktionella anspråk som läggs på trans-
portsystemet, för att sedan jämföra med dagens situation. Av detta följer även att de viktig-
aste framtida bristerna klarläggs. På så sätt får man ett mer samlat sätt att bedöma olika åt-
gärdsbehov i samband med framtagandet av de långsiktiga planerna.  

Denna analys ska göras i ett trafikslagsövergripande perspektiv. Analysen ska svara på hur 
transportsystemet, på lämpligt sätt och i funktionella termer, kan möta behovet av arbets-
pendling, godstransporter, turisttrafik, tillgänglighet till kommuncentrum och liknande, 
med utgångspunkt i de mål som är identifierade och de behov, brister och förutsättningar 
som bedöms angelägna. 

Beskrivningen kan lämpligen delas in i geografiska områden, såsom pendling till centrum av 
en lokal arbetsmarknadsregion eller tillgänglighet till turistområde. Den kan även avse utpe-
kade stråk för pendling, gods eller exempelvis fjälltrafiken. I de fall då stråk uppfyller flera 
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funktionella anspråk, blir sannolikt någon kombination av anspråk dimensionerande för de 
val av åtgärder som görs i samband med att de långsiktiga planerna tas fram.  

Utöver det regionala perspektiv som naturligt ansätts i processen, är det angeläget att såväl 
ett regionövergripande som ett nationellt perspektiv hanteras. Låt därför analysen utgå från 
en helhetssyn så att perspektivet blir bredare än de åtgärder som beskrivs i en framtida 
transportinfrastrukturplan. 

 

2.2.1. Exempel på viktiga funktioner 

• Identifiera läns-, region- och nationsövergripande funktioner och samråd med ak-
tuella grannlän.  

• Applicera nationella funktioner, såsom nationella godsstråk, långväga persontrans-
porter, hamnar och kombiterminaler.  

• Beakta funktionshindrade och oskyddade trafikanter. 

• Värdera hur riksdagens vision att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser i atmosfären påverkar beskrivna funktioner. 

• Förbättrad internationell tillgänglighet. 
 

 

 Några exempel på beskrivning av nuvarande tillstånd och brister 
Brister brukas sägas vara skillnaden mellan de mål man har och hur tillståndet ser ut i dag 
eller i framtiden. Det gapet mellan mål och tillstånd blir då föremål för den fortsatta dis-
kussionen om vilka utvecklingsstrategier som bäst bidrar till målen. Fokus bör därför ligga 
på: 

• resonemang och analyser kring vilka funktioner/strategier som stödjer målen 

• förslag på strategier för att nå målen. 

I länkarna i bilaga 2 finns exempel på hur detta kan se ut. 
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3. Regional systemanalys – rapportens utformning 
 Allmänt  

Denna vägledning syftar till skapa en ökad samordning av det sakunderlag som ligger till 
grund för den politiska processen, nationellt och regionalt. 

För att göra resultatet från samtliga regionala systemanalyser så lättillgängligt som möjligt 
fordras en gemensam redovisningsstruktur och att redovisningen görs så kortfattad som 
möjligt. Denna struktur beskrivs i detta kapitel och har följande huvudsakliga indelning:  

• processdokumentation från respektive processteg  

• beskrivning av identifierade mål  

• beskrivning av transportsystemets önskade funktion 

• bedömning av brister, det vill säga skillnaden mellan önskad funktion och dagens 
funktion 

• bedömning av bidrag till målen inklusive eventuella målkonflikter, givet att de öns-
kade funktionerna tillgodoses. 

 

I detta kapitel redogörs kort för det efterfrågade innehållet i slutrapport och delleverans.  

I bilaga 2 finns länkar till genomförda och pågående systemanalyser som kan tjäna som ex-
empel. 

 Dokumentation och redovisning  
3.2.1. Processdokumentation 
Att kunna följa processen utgör en viktig erfarenhetsåterföring för kommande planerings-
omgångar. Beskriv därför 

• hur arbetet gått till 

• vilka som deltagit i arbetet och vilka referensgrupper eller referenspersoner som 
varit involverade, eventuellt i olika skeden 

• hur jämställdhets- och mångfaldsaspekten har beaktats 

• hur riksdagens vision att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusga-
ser i atmosfären har hanterats – och om så har skett, vilka förändringar i tidigare 
strategier och åtgärdsinriktningar som det har medfört. 

 

3.2.2. Planeringsförutsättningar 
Redogör för de frågor som analyserats under avsnitt 2.1.2 med stöd av valda indikatorer i bi-
laga 3.  
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3.2.3. Mål  
Beskriv de politiskt processade och beslutade målen som har bäring, påverkan och anspråk 
på transportsystemet. Väg ihop de regionala och lokala målen med de relevanta målen i mål-
bilagan (bilaga 1). Som underlag bör den mall för effektbedömning som finns i bilaga 2 an-
vändas.  

Lyft fram och hantera målkonflikter och synergier. På samma sätt bör mål lyftas som är ge-
mensamma med andra län/regioner och regionala systemanalyser. 

Beskriv särskilt 

• hur eventuella val och prioriteringar bland mål gått till, och särskilt bortval och argument 
för detta 

• hur eventuella identifierade målkonflikter hanterats. 

3.2.4. Funktionsbeskrivning  
Beskriv utifrån den samlade målbilden hur systemet i framtiden sammantaget bör fungera 
för att så bra som möjligt svara mot de mål som finns. 

3.2.5. Brister 
Beskriv identifierade brister sett i relation till de prioriterade funktionerna, hur de har prio-
riterats och motiv för prioriteringen. 

3.2.6. Bedömning av måluppfyllelse  
Redovisa en bedömning av hur väl identifierade funktioner och åtgärdsstrategier bidrar till 
måluppfyllelse. Använd mallen i bilaga 4. 

3.2.7. Redovisning av värden som kan tillskapas till följd av möjliggörandet av ett 
ökat bostadsbyggande 

Det saknas en etablerad metod för att värdera nyttorna till följd av ökad markexploatering 
inklusive bostadsbyggande. Värdera eller bedöm ändå, om möjligt, förslagens betydelse i 
dessa avseenden. 



Bilagor  
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Bilaga 1 Sammanställning av nationella mål  
Målsammanställningen är tänkt att ge en överblick av de samhällsmål som kan behöva be-
aktas i analysarbetet.   

Sammanställningen innehåller de transportpolitiska mål som riksdagen har beslutat samt 
eventuella preciseringar och mått. Sammanställningen innehåller också målsättningar för 
viktiga samhällsfunktioner där transportsystemet har en avgörande betydelse.  

De transportpolitiska målen och måtten för att följa upp dessa är hämtade från Trafikanalys 
årliga uppföljning, ”Uppföljning av de transportpolitiska målen”, rapport 2015:7. 

Trafikverkets strategiska mål och uppföljande mått är hämtade från ”Uppföljning av trafik-
verkets strategiska utmaningar 2012–2021”, Strategisk utveckling maj 2015.  

Övriga relevanta samhällsmål och visioner är hämtade från regeringens hemsida. 

 

Målområde  Mål/delmål  Mått  Målets ursprung  

Övergripande mål Transportpolitikens mål 
är att säkerställa en sam-
hällsekonomiskt effektiv 
transportförsörjning för 
medborgarna och nä-
ringslivet i hela landet 

Icke-internaliserad margi-
nalkostnad för trafikens 
externa effekter uttryckt i 
kr/person-km respektive 
kr/ton-km samt internali-
seringsgrad 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 

Övergripande mål Transportpolitikens mål 
är att säkerställa en lång-
siktigt hållbar transport-
försörjning för medbor-
garna och näringslivet i 
hela landet 

Bedömningen av olika di-
mensioner av transportsy-
stemets utveckling med 
avseende på långsiktig 
hållbarhet 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 

Funktionsmål Medborgarnas resor för-
bättras genom ökad till-
förlitlighet, trygghet och 
bekvämlighet.  

Genomsnittlig försenings-
tid (antal minuter över 5 
minuter) per ankomst per 
station och kommungrupp 

Varaktighet i fordonstim-
mar på grund av total-
stopp i det statliga vägnä-
tet 

Andel väg, per vägtyp, som 
avviker från fastställd un-

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 
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derhållsstandard med av-
seende på ojämnhet (IRI), 
spårdjup och kantdjup 

Vägnätets längd (km), per 
vägtyp, som avviker från 
fastställd underhållsstan-
dard med avseende på 
ojämnhet (IRI), spårdjup 
och kantdjup 

Utsatthet i befolkningen 
(16–79 år) för olika typer 
av våldsbrotten (hot, per-
sonrån, misshandel och 
sexualbrott) mot enskild 
person som skett på all-
män kommunikation (ex-
empelvis buss, tåg eller 
station) 

Funktionsmål Kvaliteten för näringsli-
vets transporter förbättras 
och stärker den internat-
ionella konkurrenskraften  

Andel godståg som an-
kommer till slutstation 
inom 5 minuter enligt tid-
tabell 

Varaktighet av totalstopp i 
trafiken på det statliga 
vägnätet uttryckt som for-
donstimmar. 

Antal broar, varav ned-
klassade vägbroar på 
grund av försämrad bärig-
het 

Logistic Performance In-
dex (LPI) med delindex 

The Global Competitive-
ness Index (GCI). 

Företagares upplevelse av 
vägnät samt järnvägs- och 
flygförbindelser i kommu-
nen 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 
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Transportbranschens 
nöjdhet, väg 

Transportbranschens 
nöjdhet, järnväg 

Index för marknadstill-
gänglighet 

Funktionsmål Tillgängligheten förbätt-
ras inom och mellan reg-
ioner samt mellan Sverige 
och andra länder.  

Indexerad tillgänglighet 
till livsmedelsbutik, skola 
och vårdcentral inom ett 
avstånd i vägnätet av 
1 000 meter 

Antal personer med mins-
kad restid med bil mellan 
glesbygd och centralorter 
respektive mellan regioner 
och omvärld 

Andel av befolkningen 
som bor inom 1 000 meter 
från en busshållplats re-
spektive 5 km från en järn-
vägsstation 

Antal kriterier (1–8) som 
uppfyller kraven för accep-
tabel tillgänglighet respek-
tive endast kraven för god 
tillgänglighet per kom-
mun, med Trafikverkets 
trafikavtal 

Kommuner som fått en 
förbättrad eller försämrad 
tillgänglighet mätt som 
antalet kriterier (1–8) som 
uppfyller god tillgänglig-
het, efter det att Trafikver-
kets trafikavtal upprättats 

Utveckling av genomsnitt-
lig vistelsetid till och från 
svenska flygplatser 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 
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Antal utrikes direktdesti-
nationer från Swedavias 
flygplatser 

Funktionsmål Arbetsformerna, genom-
förandet och resultaten av 
transportpolitiken med-
verkar till ett jämställt 
samhälle.  

Mäns totala regionala re-
sande i antal kilometer per 
person relativt kvinnors 
efter färdsätt 

Mäns totala restid per ca-
pita för regionala resor re-
lativt kvinnors efter delre-
sans ärende 

Skillnad i procentenheter 
mellan mäns och kvinnors 
svarsandelar i trafiksäker-
hetsenkäten, som vänder 
sig till personer i Sverige i 
åldrarna 15–84 år 

Antal lokal arbetsmark-
nadsregioner totalt samt 
för kvinnor och män 

Antal personbilar i trafik 
med fysiska personer som 
ägare, män resp. kvinnor 

Andel miljöklassade per-
sonbilar enligt 2007 och 
2013 årskriterier av de 
som kvinnor respektive 
män äger 

Genomsnittlig körsträcka i 
kilometer för personbilar 
ägda av fysiska personer, 
män resp. kvinnor 

Skillnad, procentenheter, i 
körkortsinnehav, behörig-
het B, mellan män och 
kvinnor 

Representation av kvinnor 
och män i styrelser och 
ledningsgrupper trans-
portmyndigheter, statliga 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 
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bolag och forskningsaktö-
rer i transportsektorn 

Andel kvinnor bland be-
slutsfattare i RKM (region-
ala kollektivtrafik-myndig-
heter) 

Andel kvinnor bland be-
slutsfattare i kommuner 
gällande frågor om infra-
strukturplanering, väghåll-
ning och kollektivtrafik 

Funktionsmål Transportsystemet utfor-
mas så att det är använd-
bart för personer med 
funktionsnedsättning.  

Totalt regionalt resande i 
kilometer för personer 
med vissa funktionsned-
sättningar relativt perso-
ner som inte har någon av 
dessa funktionsnedsätt-
ningar efter åldersgrupper 

Totalt regionalt resande i 
kilometer för personer 
med vissa funktionsned-
sättningar relativt perso-
ner som inte har någon av 
dessa funktionsnedsätt-
ningar efter färdsätt 

Antal järnvägsstationer re-
spektive busshållplatser av 
det prioriterade nätet som 
återstår att anpassats för 
personer med funktions-
nedsättningar  

Andelar av samtliga kol-
lektivtrafikfordon med 
vissa tillgänglighetsan-
passningar 

Användbarhet (procent) i 
totalt regionalt resande 
resp. långväga resor. 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 
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Funktionsmål Barns möjligheter att 
själva på ett säkert sätt 
använda transport-syste-
met, och vistas i trafikmil-
jöer, ökar.  

Skolresor gjorda av barn i 
åldrarna 6 till 12 år uppde-
lat på färdsätt 

Antal omkomna barn i 
vägtrafiken efter ålder och 
andel omkomna barn för-
hållande till totalt antal 
omkomna 

Antal ledsagningar av barn 
inom flyget till och från 
Arlanda 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 

Funktionsmål Förutsättningarna för att 
välja kollektivtrafik, gång 
och cykel förbättras.  

Andelen resor till fots, 
med cykel eller buss av det 
totala antalet kortväga re-
sor (≤ 5 km) 

Persontransportarbete i 
Sverige och kollektivtrafik-
ande 

Investeringsvolym och ny-
byggd infrastruktur inom 
ramen för nationell och 
regionala planer, åtgärder 
– gång och cykel  

Omkomna i vägtrafiken, 
gående och cyklister 

Statliga medfinansieringar 
i regionala kollektiv-trafi-
kanläggningar 

Utbud av lokal och reg-
ional kollektivtrafik, miljo-
ner utbudskilometer 

Resor i den lokala och reg-
ionala kollektivtrafiken 

Beläggning i den lokala 
och regionala kollektivtra-
fiken 

Prisutveckling – löpande 
priser – för enkelbiljett, 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 
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lokaltrafik, bensin, läns-
kort och KPI 

Utbud av järnvägstrafik 
samt planerat utbud enligt 
tågplanen 

Hänsynsmål Antalet omkomna inom 
vägtransportområdet 
halveras och antalet all-
varligt skadade minskas 
med en fjärdedel mel-
lan 2007 och 2020  

 

Dödade personer exklusive 
självmord vid polis-rap-
porterade vägolyckor, an-
tal män och kvinnor 

Omkomna, svårt skadade, 
allvarligt skadade och 
sjukhusvårdade inom väg-
trafiken 

Omkomna (inkl. själv-
mord) inom vägtrafik 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 

Hänsynsmål Antalet omkomna inom 
yrkessjöfarten och fritids-
båtstrafiken minskar fort-
löpande och antalet all-
varligt skadade halveras 
mellan 2007 och 2020.  

Antal omkomna män re-
spektive kvinnor i fritids-
båtsolyckor 

Omkomna inom sjöfarten 

Omkomna och allvarligt 
skadade inom sjötrans-
portområdet 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 

Hänsynsmål Antalet omkomna och all-
varligt skadade inom järn-
vägstransportområdet 
minskar fortlöpande  

Omkomna i bantrafik, om-
komna exkl. självmord re-
spektive självmord 

Omkomna och allvarligt 
skadade inom bantrafik 

Omkomna exkl. självmord 
i trafik för järnväg, spår-
väg och tunnelbana upp-
delat på män och kvinnor 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 

Hänsynsmål Antalet omkomna och all-
varligt skadade inom luft-
fartsområdet minskar 
fortlöpande.  

Omkomna och allvarligt 
skadade inom lufttrans-
port 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 
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Omkomna i lufttransport, 
andel av totalt omkomna i 
olika slags farkoster 

Hänsynsmål Transportsektorn bidrar 
till att miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåver-
kan nås genom en stegvis 
ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett 
brutet beroende av fossila 
bränslen. År 2030 bör 
Sverige ha en fordons-
flotta som är oberoende 
av fossila bränslen.  

 

Transportsektorns utsläpp 
av växthusgaser 

Drivmedelsleveranser 

Energieffektiviteten mätt 
som kWh per transportar-
bete (personkilometer re-
spektive tonkilometer) 

Nyregistrerade personbilar 
fördelade efter drivmedel 

Genomsnittligt utsläpp av 
koldioxid (g/km) för nyre-
gistrerade personbilar ef-
ter inregistreringsår 

Antal miljöfordon efter in-
registreringsår som upp-
fyller antingen den gamla 
miljöbilsdefinitionen en-
ligt vägtrafikskattelagen 
(MB 2007) eller den nya 
(MB 2013) i trafik 

Leveranser av flytande för-
nybara drivmedel 

Leveranser av fordonsgas 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 

Hänsynsmål Transportsektorn bidrar 
till att det övergripande 
generationsmålet för 
miljö och övriga miljökva-
litetsmål nås samt till 
ökad hälsa. Prioritet ges 
till de miljöpolitiska mål 
där transportsystemets 
utveckling är av stor bety-
delse för möjligheterna att 
nå uppsatta mål.  

 

Antalet personer av de 
som är mest utsatta för 
buller från statlig väg eller 
järnväg, som varit föremål 
för åtgärder 

Andel av befolkningen 
som bor inom 1 000 meter 
från en livsmedelsbutik, 
grundskola och vårdcen-
tral åren 

Proposition 
(2008/09:93) Mål för 
framtidens resor och 
transporter 
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Antal dygn då medelhalten 
av kvävedioxid i gaturum 
var högre än 60 μg/m3 

Utsläpp av kväveoxider 

Utsläpp av svaveldioxid 

Antal polisrapporterade 
trafikolyckor med vilt och 
ren 

Antalet observerade olje-
spill i Östersjön 

Antalet genomförda flyg-
timmar med miljöövervak-
ning 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Trafikverkets insatser ska 
ge väsentliga bidrag till 
uppfyllelse av riksdagens 
beslutade mål om koldiox-
idutsläpp i den icke-hand-
lande sektorn, samt till 
uppfyllelse av målet 
10 procent förnyelsebart 
bränsle i transportsektorn 

Koldioxidutsläpp i trans-
portsektorn 

Minskade koldioxidut-
släpp till följd av Trafik-
verkets insatser 

Andel förnybara drivmedel 
i vägtrafiken 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Trafikverkets insatser ska 
ge väsentliga bidrag till att 
energianvändningen i 
transportsektorn minskar 

 

Energianvändning väg- 
och järnvägssystemet 

Minskad energianvänd-
ning till följd av Trafikver-
kets insatser 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Trängseln i storstadsreg-
ionerna ska minska 

Trängselpåslag i rusnings-
trafik, jämfört med 1 tim-
mes körning vid fritt flöde 
nattetid 

Trängselindex, statliga 
vägar storstad 

Fordonstimmar i storstad 
till följd av stopp 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 
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Punktlighet pendeltåg, an-
komst till slutstation, rätt 
tid + 2 min 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Kollektivtrafikens kapa-
citet och förutsättningar i 
storstadsregionerna ska 
öka, uttryckt som andel av 
resandet 

Andel kollektivtrafikresor 
av antalet motoriserade 
personresor 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Cykel- och gångtrafiken i 
storstäderna ska öka och 
vara säkrare 

Cykelhjälmsanvändning 

Antal omkomna oskyd-
dade trafikanter 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Tillgängligheten och till-
förlitligheten för långväga 
godstransporter i det stra-
tegiska nätet ska öka 

Fordonstimmar lastbilar, 
till följd av stopp 

Punktlighet godståg, hela 
nätet 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Trafikverkets insatser ska 
bidra till att resor och 
transporter för turist- och 
besöksnäringen blir mer 
attraktiva och mer miljö-
anpassade 

Transportmedelsfördel-
ning, resor med övernatt-
ning i Sverige 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Infrastrukturen ska bättre 
klara höga påfrestningar 
orsakade av oväntade 
händelser 

 Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Infrastrukturen ska vara 
framkomlig enligt definie-
rade leveranskvaliteter 

Ankomstpunktlighet för 
persontåg uppdelat på tåg-
typ, inklusive akut helt in-
ställda tåg 

Tågförseningstimmar or-
sakade av fel i järnvägs-
anläggningarna 

Fordonstimmar till följd 
av stopp på det statliga 
vägnätet 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 
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Nedsatt bärighet för tung 
trafik på väg, på grund av 
tjällossning (km) 

Åtgärdade bytespunkter i 
nationellt nät för personer 
med funktionsnedsättning 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Informationen vid stör-
ningar ska vara mer an-
vändbar, tillförlitlig och 
tillgänglig 

Resenärer som är nöjda el-
ler neutralt inställda till 
trafikinformationen i stört 
läge inom järnväg 

Framförhållning vid an-
nonsering av tågförsening, 
andel godkända annonse-
ringar 

Precision vid annonsering 
av tågförsening, andel 
godkända annonseringar 

Medborgarnas nöjdhet 
med Trafikverkets löfte 
om aktuell information om 
trafikstörningar på de stat-
liga vägarna 

Transportbranschens 
nöjdhet om information 
om aktuella störningar, 
väg resp. järnväg 

Transportbranschens 
nöjdhet om tillförlitlig-
heten i trafikinformat-
ionen, väg resp. järnväg 

Andel av registrerade 
olyckor som inom 5 minu-
ter har bearbetas till in-
formation och förmedlats 
till trafikanterna 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 

Trafikverkets stra-
tegiska mål 

Robust infrastruktur ska 
bidra till att huvuddelen 
av regeringens etappmål 
för trafiksäkerhet nås 

Antal omkomna i vägtrafi-
kolyckor 

Trafikverkets strate-
giska utmaningar 
2012–2021 
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 Antal allvarligt skadade i 
vägtrafikolyckor 

Mötesseparerad och mitt-
räfflad väg, totalt antal mil 

Antal omkomna i järn-
vägsolyckor 

 Andelen ankomster till 
slutstationer och viktiga 
bytespunkter inom fem 
minuter efter ordinarie 
tid, ska år 2020 vara 
minst 95 procent för gods- 
och persontåg 

 

 Formulerat inom ra-
men för projektet TTT 
– Tillsammans för tåg 
i tid 

 80 procent av resenärerna 
är nöjda med både den in-
formation de fått vid stör-
ningar och de åtgärder 
som syftat till att de ska 
nå sitt resmål i rätt tid. 

 Formulerat inom ra-
men för projektet TTT 
– Tillsammans för tåg 
i tid 

 Antalet omkomna i järn-
vägssystemet ska halveras 
senast 2020 jämfört med 
2010 (max 55 omkomna 
2020) 

 Trafikverksmål (be-
slutat av gd) 
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Övriga relevanta samhällsmål och visioner 

• Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020 (Regeringsförklaringen 3 oktober 20141) 

• Minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020 (Regeringsförklaringen 3 oktober 
2014) 

• Sverige ska år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser (beslutat av riksdagen) 

• Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med 
stärkt lokal och regional konkurrenskraft (beslutat av riksdagen) 

                                                           
1 www.regeringen.se/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regerings-
forklaringen-3-oktober-2014  

 

http://www.regeringen.se/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
http://www.regeringen.se/contentassets/436960c05f524109b8a020b879efd76b/regeringsforklaringen-3-oktober-2014
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Bilaga 2 Lästips 
Storregional systemanalys för Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Öster-
götland och Gotland, www.enbattresits.se/fokusomraden.aspx 

Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur 

Gemensamma målbilder i komplexa projekt mm, se Den attraktiva regionen, Trafikverket  
m fl, www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/samspel-mel-
lan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-attraktiva-regioner/Den-attrak-
tiva-regionen/Publikationer-DAR/   

Omvärldsanalys 2014 - Trender i transportsystemet, Trafikverket www.trafikverket.se/Om-
Trafikverket/Rapporter/Omvarldsanalyser/Trender-i-transportsystemet/ 

Funktionellt prioriterat vägnät, Trafikverket, www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-ut-
reda/samhallsplanering1/Utpekande-av-funktionellt-prioriterat-vagnat/ 

Samlade planeringsunderlag - transportsystemets funktionalitet, Trafikverket 

Samlat planeringsunderlag - miljö och hälsa, Trafikverket  

Samlat planeringsunderlag – trafiksäkerhet, Trafikverket 

Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och begränsad 
klimatpåverkan 

Landskap i långsiktig planering, Trafikverket, www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-ut-
reda/Planerings--och-analysmetoder/Miljobedomning/Ett-mangsidigt-verktyg/  

Information om kapacitet i järnvägssystemet, Trafikverket, www.trafikverket.se/Fore-
tag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/Kapacitet/  

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 med underlagsrapporter, Trafikverket, 
www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-
planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/  

Kapacitetsutredning för transportsystemet, Trafikverket, www.trafikverket.se/Foretag/Pla-
nera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Underlag-och-utredningar/Kapacitetsutred-
ning-for-transportsystemet/  

Trafikprognoser, Trafikverket, www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Plane-
rings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikpro-
gnoser/  

TEN-T, Trafikverket, www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Finansieringsmetoder/finansiering/  

http://www.enbattresits.se/fokusomraden.aspx
http://www.nyregion.se/wp-content/uploads/2015/08/Systemanalys-f%C3%B6r-Sydsverige-rapport-ver1.86.pdf
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-attraktiva-regioner/Den-attraktiva-regionen/Publikationer-DAR/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-attraktiva-regioner/Den-attraktiva-regionen/Publikationer-DAR/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-attraktiva-regioner/Den-attraktiva-regionen/Publikationer-DAR/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Utpekande-av-funktionellt-prioriterat-vagnat/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/samhallsplanering1/Utpekande-av-funktionellt-prioriterat-vagnat/
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/47599
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/47600
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/47601
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/46614
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/46614
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Miljobedomning/Ett-mangsidigt-verktyg/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Miljobedomning/Ett-mangsidigt-verktyg/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/Kapacitet/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/Kapacitet/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Underlag-och-utredningar/Kapacitetsutredning-for-transportsystemet/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Underlag-och-utredningar/Kapacitetsutredning-for-transportsystemet/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Underlag-och-utredningar/Kapacitetsutredning-for-transportsystemet/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/finansiering/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Finansieringsmetoder/finansiering/
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Handledning för åtgärdsvalsstudier, Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, Bover-
ket, www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/At-
gardsval/ 

Tillväxtverket, www.tillvaxtverket.se/  

Tillväxtanalys, www.tillvaxtanalys.se/  

Trafikanalys, www.trafa.se  

Statistiska centralbyrån, www.scb.se   

  

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Atgardsval/
http://www.tillvaxtverket.se/
http://www.tillvaxtanalys.se/
http://www.trafa.se/
http://www.scb.se/
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Bilaga 3 Indikatorlista 
När det gäller indikatorer för att följa utvecklingen bör statistiken, där så är relevant, delas 
upp på män och kvinnor. 

Exempel på nationellt intressanta regionala tillstånd/indikatorer 
Arbetsmarknad 
1. Tillväxtmotorer och regionala kärnor i regionen 

2. Samarbeten mellan regionerna 

3. Samband mellan förändring av arbetsmarknad och arbetspendling, samt betydelsen av 
forskningscentra/högre utbildning för näringsliv och arbetsmarknad 

Pendling 
4. Viktiga stråk för persontrafik på vägnätet i regionen 

5. Viktiga stråk för persontrafik på järnväg i regionen (befintliga och tillkommande inom 
planperioden) 

6. Restidsisokroner för biltrafik 

7. Tillgänglighet till ett urval av de större orterna i regionen 

8. Restidsisokroner för kollektivtrafik 

9. Tillgänglighet till ett urval av de större orterna i/utanför regionen 

10. Restidsrelationer kollektivtrafik jämfört med biltrafik 

11. Antal turer per dygn, färdriktning och kollektivtrafiksystem (nuläge) 

12. Antal turer per maxtimme, färdriktning och kollektivtrafiksystem (nuläge) 

13. Restidsmål för persontågsresor mellan tillväxtmotorer      

14. Målbild restid kollektivtrafik i minuter  

15. Måluppfyllnad restider A–B 

Gods 
16. Inför arbetet utpekade tänkbara ”noder”  

17. Godsstråk på järnväg 

18. Godsstråk på väg 

19. Start- och målområden för lastbilstransporter via de största noderna 
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20. Start- och målområden för lastbilstransporter via större gränsöverskridande förbindel-
ser 

21. Start- och målområden för lastbilstransporter via större färjelägen 

22. Antal tunga lastbilar per dygn till och från hamn (ÅDT) Källa Sveriges Hamnar  

23. Lastat och lossat i hamnar, terminaler, tusental ton 

24. Omsättning av enhetsberett gods, tusental ton, i hamnar, terminaler 

25. Omsättning av olja i regionens hamnar, terminaler, tusental ton 

26. Omsättning av skogsprodukter i hamnar samt pappers- och massaindustrier, tusental 
ton 

27. Flis- och kombiterminaler av betydelse för skogsindustrin 

28. Omsättning av containrar, flak och kassetter (antal TEU) över kaj samt kombitermina-
ler i regionen/landsdelen  

29. Omsättning av trailrar, lastfordon och släp (antal enheter) över kaj samt kombitermina-
ler som omsätter trailrar 

Besöksnäring 
30. De största besöksmålen i regionen och deras karakteristik 

31. Stora målpunkter för besöksnäringen 

32. Nationella cykelleder och förslag till kompletterande cykelleder 

Exempel på övriga intressanta indikatorer och tillstånd som bygger på officiell sta-
tistik från SCB, Trafikanalys, Transportstyrelsen, Sveriges hamnar, Trafikverket m.fl. 
Arbetsmarknad 
Befolkningsmängd per kommun år, källa SCB 

Befolkningsmängd och kommuner i regionen, källa SCB 

Befolkningstäthet, källa SCB 

Befolkningsprognos för år 20XX, källa SCB 

Nattbefolkningstäthet – boende, källa SCB 

Dagbefolkningstäthet – sysselsatta, källa SCB 

Sysselsättningsprognos för år 20XX, källa SCB 

Andel av befolkningen med högskoleutbildning år 20XX, källa SCB 
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Antal studenter per lärosäte på regionens högskolor år 20XX, källa SCB samt högskolorna 
själva 

Ortskarta 

Pendling/ persontransporter 
Total arbetspendling över kommungräns år Källa SCB 

Total arbetspendling mellan kommuner, med större andel kvinnor än män, källa SCB 

Total arbetspendling mellan kommuner, med större andel män än kvinnor, källa SCB 

In- och utpendling mellan regionen och andra län och över landsgräns, källa SCB 

Länsöverskridande pendling inom regionen, källa SCB 

Antal invånare (nattbefolkning) med tillgänglighet till de studerade målpunkterna med bil 
per restidsintervall 

Antal invånare (nattbefolkning) med tillgänglighet till de studerade målpunkterna med kol-
lektivtrafik per restidsintervall 

Pendlingsandelar från och till Stockholm, som andel av befolkning 

Länsvisa tillväxttal för trafikarbete med personbil, i fordonskilometer, källa Trafikverkets 
basprognos för personresor 

Trafiktillväxttal per län till EVA-kalkyl (procentuell förändring av fordons-km per år), källa 
Trafikverkets basprognos för godsresor 

FA-regioner år 20XX, källa Tillväxtverket 

Huvudvägnätet i regionen (europavägar och riksvägar) och hastighetsstandard, källa Nat-
ionella vägdatabasen (NVDB) Trafikverket 

Trafikflöden på det övergripande vägnätet (Europavägar och riksvägar) 

Antal passagerare per flygplats delat på inrikes- och utrikesresor, källa Transportstyrelsen 

Antal landningar på flygplatser med linjefart och chartertrafik, källa Transportstyrelsen 

Elektrifierade och oelektrifierade järnvägar, källa Trafikverket 

Hastighetsstandard på dagens järnvägsnät, källa Trafikverket 

Gods 
TEN-T Core network corridors, källa EU-kommissionen DG-MOVE 

Transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), EU-kommissionen DG-MOVE 

Strategiska nätet för långväga gods enligt Trafikverket och övrig befintlig infrastruktur 

Produktion och konsumtion, tusental ton per regiondel 
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Produktion och konsumtion per regiondel, tusental ton, källa Samgods 

Kommuner med fler än x 000 sysselsatta inom transport och magasinering i regionen och 
utvalda kommuner, källa SCB 

Tio kommuner i regionen/landsdelen med flest sysselsatta inom transport och magasine-
ring, (SCB) 

Transporter med svenska lastbilar över länsgräns, källa SCB 

Transporter med svenska lastbilar över länsgräns, källa SCB 

Antal tunga lastbilar per dygn (ÅDT), källa Sveriges Hamnar och Nationella vägdatabasen 
(NVDB) 

Antal godståg per vardagsdygn, källa Kapacitetsutredningen, Trafikverket 

Huvudvägnätet i regionen (europavägar och riksvägar) och hastighetsstandard, källa NVDB 
Trafikverket 

Trafikflöden på det övergripande vägnätet (europavägar och riksvägar) 

Transportflöden i ton (Banverket med flera) 

Elektrifierade och oelektrifierade järnvägar, källa Trafikverket 

Hastighetsstandard på dagens järnvägsnät, källa Trafikverket 

Antal/andel godstransporter med flyg 
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Bilaga 4 Mall för beskrivning av bidrag till mål 
 
www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder 

Beskrivningen av effekter i ord görs lämpligen med ord som: 

• obetydligt/lågt, måttligt, stort eller mycket stort positivt bidrag till måluppfyllelse, eller  
obetydligt/lågt, måttligt, stort eller mycket stort negativt bidrag till måluppfyllelse 

• minskade restider mellan A och B, eller förbättrad kapacitet mellan A och B, det vill säga kon-
kreta effekter (förändring av kvalitet) kopplat till vilken funktion som avses.  

Utöver beskrivningen i ord kan även färgmarkeringar användas. 
  

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder
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Fler rader och/eller kolumner kan läggas till. 

All gul text (stödtext/exempel) i denna mall ska raderas när bedömningen är färdig. 

Bedömning av bidrag till mål i regional systema-
nalys för X län/region/flerlänssamarbete 
 

Effektbedömningen är upprättad av: Namn och enhet/avdelning/organisation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  Mål  Strategi/Inriktning  

   Transportpolitiska mål 

  Regionens ev. precisering av 
Transportpolitiskt mål 

Bedömd måluppfyllelse 

Bidrag till funkt-
ionsmålet 

 

Näringslivets 
transporter 

Mål 1 

Mål 4 

Beskriv effekten i ord 

Tillgänglighet reg-
ionalt/länder 

 Beskriv effekten i ord 

Jämställdhet Mål 2 Beskriv effekten i ord 

Funktionshind-
rade  

 Beskriv effekten i ord 

 

Barn och unga  Beskriv effekten i ord 

 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

 Beskriv effekten i ord 
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Bidrag till hänsyns-
målet 

Klimat  Beskriv effekten i ord 

 

Hälsa  Beskriv effekten i ord 

 

Landskap  Beskriv effekten i ord 

 

Trafiksäkerhet  Beskriv effekten i ord 

 

Bidrag till en samhällsekonomiskt ef-
fektiv och långsiktig hållbar transport-
försörjning  

Beskriv effekten i ord 

 

Fördelningsaspekter Beskriv effekten i ord 

 

Målkonflikter Beskriv effekten i ord 
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Regionala mål 

Mål A etc. Beskriv effekten i ord 

 

  

Sammanvägt regionala mål  

Målkonflikter Beskriv effekten i ord 

 

Lokala mål 

Mål A etc. Beskriv effekten i ord 

 

  

Sammanvägt lokala mål Beskriv effekten i ord 

 

Målkonflikter  
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97 
 
www.trafikverket.se 
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