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Positiv utveckling 
och förändring 
för framtiden

När jag summerar vad som hänt i Vägverket och inom 
vårt verksamhetsområde under 2008 känner jag till
försikt inför framtiden. Beslut och utvecklingstrender 
har gått i en riktning som ger oss förutsättningar att 
se till att trafiken på vägarna fungerar effektivt, säkert 
och med mindre miljöpåverkan. Genom vårt arbete 
har vi kommit ytterligare ett steg närmare vår vision 
om att göra den goda resan möjlig för medborgare och 
näringsliv.

En trend i rätt riktning är att antalet trafikdödade 
minskade under året till det lägsta sedan andra 
världskriget. Men vi är fortfarande långt från det lång
siktiga målet i Nollvisionen att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt i vägtrafiken. Det nya hastighetssys
tem som började införas hösten 2008 ökar säkerheten 
på vägarna ytterligare, liksom att fler ”livräddare” i 
form av trafiksäkerhetskameror tagits i bruk under 
året.

Vägverkets samarbete med andra för ökad trafik
säkerhet är ett etablerat arbetssätt och det fördjupas 
alltmer. Vi samarbetar också för att minska de klimat
påverkande utsläppen från trafiken. Under 2008 
 arbetade de fyra transportverken Banverket, Luftfarts
styrelsen, Sjöfartsverket och Vägverket tillsammans 
för att ta fram förslag för Sveriges framtida infra
struktur.

Under året har flera nya vägsträckor öppnats, vilket 
ger ett positivt bidrag i samhällsutvecklingen. Rege
ringens förslag under senhösten om en stor närtids
satsning innebär att ett antal flaskhalsar kan avveck
las inom några år.

Förändringar pågår inom den offentliga verksam
heten på trafikområdet. Den 1 januari 2009 fick mer 
än hälften av Vägverkets anställda nya arbetsgivare. 
 Trafikregistret och stora delar av myndighetsutöv
ningen fördes till den nya myndigheten Transport
styrelsen som också arbetar med järnväg, sjöfart och 
flyg. Vägverket Produktion blev Svevia AB och Väg
verket Konsult bildade Vectura Consulting AB tillsam
mans med Banverket Projektering.

Förändringarna ger nya förutsättningar i arbetet 
med att göra den goda resan möjlig. Jag är övertygad 
om att vi kan fortsätta förbättra våra resultat, inte 
minst genom det aktiva samarbetet inom transport
sektorn.

Borlänge i mars 2009
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Varje dag, dygnet runt arbetar Vägverket för att Sverige 
ska fungera så bra som möjligt. Våra uppdragsgivare 
är regering och riksdag och pengarna till verksamhe
ten kommer från statskassan.

Det övergripande målet för Vägverket är också 
det övergripande målet för den svenska transport
politiken:

”Transportpolitiken ska säkerställa en samhälls
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet.” 

Samma mål gäller för Banverket och övriga verk och 
myndigheter i den svenska transportsektorn.

SverigeS framtida infraStruktur  
– en gemenSam angelägenhet
Den långsiktiga nationella planeringen av Sveriges 
infrastruktur sker sedan 2008 i samarbete mellan 
de fyra statliga verk som har ansvar för respektive 
transportslag, nämligen Banverket, Luftfartsstyrelsen, 
Sjöfartsverket och Vägverket. En första gemensam rap
port inför åtgärdsplaneringen 2010–2021 lämnades till 
regeringen den 30 september 2008.

”Smarta förSäkringar”  
för Säkerhet och miljö
Vägverket och delar av försäkringsbranschen inledde 
i början av året ett samarbete som kan resultera i ett 
bilförsäkringssystem där säkert körsätt och låg miljö
belastning prioriteras. Om systemet införs kan försäk
ringsbolagen sänka sina kostnader för skadereglering, 
samtidigt som trafiksäkerheten ökar och miljöpåver
kan från vägtrafiken minskar.

utredning Ser över trafikverken
I slutet av juni tillsatte regeringen Trafikverksut
redningen som ska se över de svenska trafikverkens 
verksamhet. Ledordet för utredningen är ”transport
slagsövergripande”. Utredningen ska lämna förslag   
till åtgärder senast 1 april 2009.

fler godkända förarprov  
och minSkade väntetider
Den 1 september infördes sammanhållet förarprov, 
 vilket ger möjlighet att göra kunskapsprov (teoriprov) 
och körprov för Bkörkort (personbil) på samma dag 
eller nära varandra i tid. Förändringen ledde redan de 
första tre månaderna till fler godkända förstagångs

prov och färre omprov, vilket kortade väntetiderna 
avsevärt. Andelen godkända kunskapsprov ökade från 
62 till 73 procent och godkända körprov från 62 till 75 
procent.

tio extra miljarder  
till vägar och järnvägar 
Den 12 september presenterade regeringen den så kal
lade ”närtidssatsningen” på vägar och järnvägar. Sam
manlagt tio extra miljarder kronor satsas under 2009 
och 2010 för att skynda på och tidigarelägga angelägna 
projekt. Parallellt med närtidssatsningen pågår den 
löpande utbyggnaden och planeringen av infrastruk
turen. 

BeSlut om BolagiSering  
av produktion och konSult
Den 27 november fattade regeringen beslut om bolagi
sering av Vägverket Produktion och Vägverket Konsult. 
Den 1 januari 2009 ombildades Vägverket Produktion
till ett statligt helägt aktiebolag med namnet Svevia AB.
Samma datum ombildades Vägverket Konsult och 
 Banverket Projektering till Vectura Consulting AB, 
helägt av staten. 

körkortS- och fordonStjänSter  
till tranSportStyrelSen
Den 1 januari 2009 flyttades Vägverkets körkorts och 
fordonstjänster till den nya myndigheten Transport
styrelsen. Även ansvaret för lagar och trafikregler gick 
över till Transportstyrelsen, som har det övergripande 
myndighetsansvaret för transporter inom järnväg, 
luftfart, sjöfart och väg.
 

Det övergripande målet förtydligas i sex delmål:

ett tillgängligt tranSportSyStem
Transportsystemet skall utformas så att medborgar
nas och näringslivets grundläggande transportbehov 
kan tillgodoses.
 
hög tranSportkvalitet
Transportsystemets utformning och funktion skall 
medge en hög transportkvalitet för medborgarna och 
näringslivet.

Säker trafik
Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara 
att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd av tra
fikolyckor. Transportsystemets utformning och funk
tion skall anpassas till de krav som följer av detta.

god miljö
Transportsystemets utformning och funktion skall 
bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

poSitiv regional utveckling
Transportsystemets utformning och funktion skall 
bidra till att uppnå målet för den regionala utveck
lingspolitiken samt motverka nackdelar av långa 
transportavstånd.

ett jämStällt vägtranSportSyStem
Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där 
transportsystemet är utformat så att det svarar mot 
både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och 
män skall ges samma möjligheter att påverka trans
portsystemets tillkomst, utformning och förvaltning 
och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Händelser under 2008Vägverkets mål
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2008 blev ett år med positiv utveckling av trafik-
säkerheten. viktigast var naturligtvis att antalet 
omkomna minskade betydligt jämfört med 2007. 

Under året har nya hastighetsgränser införts. Ytterli
gare 100 fasta och 15 mobila hastighetskameror har 
tagits i bruk. Det är åtgärder som väntas rädda ytterli
gare liv.

Sverige har stärkt sin ställning internationellt som 
föregångsland inom trafiksäkerhet och Vägverkets 
samarbete med andra aktörer i Sverige har fördjupats.   

lägSta dödStalen Sedan 1945
Antalet omkomna i trafiken var preliminärt 420 år 
2008. Det är en klar minskning jämfört med 2007, då 
471 personer omkom. Det är också det lägsta antalet 
dödade i vägtrafiken sedan andra världskriget.

Minskningen av antalet omkomna beror dels på den 
vikande ekonomin som bland annat gör att trafiken 
minskar, dels på de trafiksäkerhetsåtgärder som gjorts 
de senaste åren. De mötesfria vägsträckorna har bli
vit allt fler och bilarnas säkerhet har förbättrats, inte 
minst på grund av att nästan alla nya bilar har anti
sladdsystem. 

Även om antalet omkomna i trafiken har minskat, 
har vi långt kvar på vägen att förverkliga Nollvisionen 
som är det långsiktiga målet för trafiksäkerhetsarbe
tet i Sverige. Vägverket har under 2008 lämnat ett nytt 
förslag till etappmål som regeringen ska ta ställning 
till. Beslut väntas i mars 2009.

avtal med volvo en milStolpe
I september skrevs ett avtal som innebär att Volvo Per
sonvagnar och Vägverket ska samarbeta om att ingen 
ska omkomma eller skadas allvarligt i en Volvo av 2020 
års modell. 

Vägverket ser detta avtal som en mycket viktig mil
stolpe i trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär att en 
biltillverkare ger ett långtgående löfte och inte lämnar 
över ansvaret för trafiksäkerheten på någon annan. 
Avtalet visar också på ytterligare möjligheter till sam
arbete med bilindustrin. 

förSlag om 30-regel 
Ett förslag om 30regel vid busshållplatser lämnades 
till regeringen den 29 oktober 2008. Regeln ska gälla 
när bussen är utmärkt med en 30skylt och på vägar 
där hastighetsbegränsningen är 70 km/tim eller lägre. 
Förslaget är en följd av de goda resultaten av försök 
med 30 km/tim vid busshållplatser i Örnsköldsvik och 
på vissa sträckor i Linköping.

Bakgrunden till förslaget är ett regeringsuppdrag 
från 2004, då flera dödsolyckor hade inträffat med 
barn som åkte skolskjuts.

SamarBete för Säkrare idrottSreSor
I början av 2008 undertecknade tio organisationer med 
anknytning till idrotten tillsammans med Vägverket 
avsiktsförklaringar om hur idrottsresorna ska bli 
säkrare. Varje år omkommer i genomsnitt sex personer 
i idrottsrelaterade trafikolyckor. Ofta drabbas unga 
människor. 

I samarbetet för säkrare idrottsresor deltar bland 
andra Riksidrottsförbundet, NTF, Folksam, Buss
branschens Riksförbund och Hem och Skola. Arbetet 
inleddes med att Riksidrottsförbundet och Vägverket 
genomförde ”IdrottsOLA”.

Arbetssättet OLA innebär att man utifrån ett trafik
säkerhetsproblem tar fram Objektiva fakta, diskuterar 
Lösningar och tecknar Avsikter. Under 2008 har arbets
sättet också använts för trafiksäkerhetsproblemen 
med fyrhjulingar.

Ett bra år 
för trafiksäkerheten

Vägverket samarbetar med ett tiotal  
organisationer för att idrottsresorna  
ska bli säkrare.
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eu-priS för initiativ till antiSladdSyStem
Den 5 november fick Vägverket utmärkelsen eSafety 
Award för arbetet med att övertyga fordonstillver
karna om att sätta in antisladdsystem i nytillverkade 
bilar. Belöningen överlämnades av EUkommissionär 
Viviane Reding. EUkommissionen anser att Sverige är 
ett föregångsland när det gäller bilar och säkerhets
tänkande.  

Sverige leder arBetet  
för världSStandard på trafikSäkerhet 
I februari 2008 startade arbetet med att fastställa en 
världsstandard för trafiksäkerhet, ISO 39001. Standar
den ska beskriva hur det systematiska arbetet med tra
fiksäkerhet genomförs i alla organisationer och företag 
som påverkar eller påverkas av säkerheten på vägarna.  

Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall är 
ordförande för det internationella arbetet och initiati
vet till att göra en standard kommer från Sverige.  

Starkt Stöd för kameror och mitträcken
Nära 75 procent av svenskarna tycker att automatisk 
övervakning med kamera är ett bra sätt att kontrollera 
hastigheten. Mer än 80 procent tycker att alla större 
vägar borde ha mitträcken så att möteskollisioner 
hindras.

Det är siffror som finns i 2008 års upplaga av trafik
säkerhetsbarometern, en årlig undersökning av 
svenskarnas inställning till trafiksäkerhet. Den har ge
nomförts sedan 1981 av SCB på uppdrag av Vägverket. 

piSkSnärtSkador taS på allvar
När pisksnärtskador (whiplash) orsakade av trafik
olyckor började upptäckas i mitten av 1980talet togs 
de först inte på allvar. De som hade symptom ansågs i 
många fall överdriva besvären.

I Sverige har Vägverket tillsammans med Folksam, 
Autoliv, Chalmers, Saab och Volvo agerat för att bil
stolar ska konstrueras så att risken för pisksnärt
skador undviks. Ett viktigt resultat i arbetet nåddes i 
november 2008, då bilstolarnas förmåga att förhindra 
whiplashskador prövades i Euro NCAP:s krocktester.    
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2008 var året då Sverige fi ck nya hastighetsgränser. 
de hastighetsgränser som gällt sedan 1971 komplet-
terades med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. den vikti-
gaste anledningen till förändringen är att rädda liv. 
dessutom kan miljöbelastningen minska.

Att köra med rätt hastighet är en fråga om både sä
kerhet och miljö. Om vi alla håller hastigheten kan vi 
varje år rädda 150 liv och minska koldioxidutsläppen 
med cirka 700 000 ton. Det motsvarar utsläppen från 
240 000 personbilar. Om hastigheterna i tätorter sänks 
blir trafi ken säkrare, samtidigt som buller och utsläpp 
av koldioxid och partiklar minskar.

En översyn av hastighetsgränserna på det nationella 
vägnätet har inletts. Det nya hastighetssystemet i tio 
steg, från 30 till 120 km/tim, har betydligt bättre förut
sättningar att göra systemet tydligare och mer logiskt 
än det tidigare. Målet är att trafi kanterna själva ska 

Rätt hastighet räddar liv 
och värnar miljön

Mer än fyra av fem svenskar (83 procent) är 
positiva till att fl er hastighetsgränser har 
införts i Sverige. Det visar en undersökning 
som gjordes i november av SIFO. Samma 
undersökning visade att 91 procent kände 
till det nya hastighetssystemet. 

Robin Dall

”Det har blivit säkrare där man ändrat.” 

Robin Dall från Trosa var en av många trafi kanter som 
trodde att det skulle bli många fl er skyltar och därmed
rörigare längs vägarna med ytterligare hastighets
gränser.

– Men så blev det inte. Vad jag har sett, så har man 
bara bytt ut de gamla skyltarna på de sträckor som fått 
ny hastighet och de ändringar som gjorts är befogade, 
tycker jag. Trafi ken har blivit säkrare, det är väl också 
det som är meningen.

Han åker ofta mellan Trosa och Stockholm och har 
särskilt lagt märke till sänkningen från 110 till 100 på 
infarten till Stockholm.

– Det är mycket tung trafi k på den sträckan och jag 
har sett en del olyckor där. Så länge godset går på 
väg och inte på räls, måste hastigheten vara lägre på 
 sådana sträckor.  

veta vilken hastighet som gäller bara genom att titta 
på vägens utformning. Ett tydligt exempel på detta 
är mitträckesvägarna, där normalhastigheten blir 
100 km/tim.

Översynen av hastighetsgränserna på vägar utanför 
tätbebyggt område görs av Vägverket. Den inleddes 
hösten 2008 och fortsätter under 2009. Inom tät
bebyggt område är det kommunerna som har ansvar 
för översynen. Bedömningen långsiktigt är att 30, 40 
och 60 km/tim kommer att införas i tätorterna. 

I samband med införandet av det nya hastighets
systemet genomfördes en brett upplagd dialog mellan 
Vägverket, organisationer, samarbetspartners och 
allmänheten. Den 1 september började vägmärken med 
nya hastighetsgränser sättas upp längs vägarna och 
samtidigt fi ck allmänheten möjlighet att ställa frågor 
till Vägverket via chatt. Det var första gången Väg
verket använde chatt i kontakterna med allmänheten.

Han vill dock se mer av variabla hastigheter, alltså att 
hastighetsgränsen sätts efter de förhållanden som 
råder för tillfället.

– På en motorväg skulle man kunna få köra 120 eller 
kanske 130 när det är sommar och ljust och torrt. En 
halkig vinterdag skulle hastighetsgränsen kunna gå 
ner till 70 på samma sträcka.

Robin är 24 år och har haft körkort sedan han var 18. 
Då ville han gärna köra fort.

– Men ju mer man kör, desto mer inser man att det 
är viktigt att anpassa farten. Och numera förstår jag 
30gränsen väldigt väl. Jag är ITtekniker på Trosa 
kommun och åker ofta runt till skolorna. Min bilskol
lärare sade att 30 var den viktigaste hastighetsgränsen 
att hålla. Det hade han rätt i.
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Norrortsleden 
– en ny viktig väg

12

under 2008 öppnade vägverket flera nya länkar i det 
svenska vägnätet. en av dem var norrortsleden.

När trafiken släpptes på Norrortsleden i oktober 2008 
minskade trängsel och restider i norra Storstockholm. 
Norrortsleden var dessutom ett vägbygge med många 
plus i kanten. Vägen blev klar tidigare än planerat, den 
kostade mindre än beräknat, de som bor längs vägen 
fick mer kunskap om områdets historia – och en värde
full äng flyttades.

Stora vägbyggen påverkar många människor och 
många intressen. I likhet med flertalet andra vägar går 
den 16 kilometer långa Norrortsleden i närheten av 
bostadsområden, genom gamla kulturbygder och förbi 
värdefulla naturområden. Att informera alla berörda 
så tidigt som möjligt, föra dialog och lösa oförutsedda 
problem var därför viktigt under de sex år som väg
bygget pågick.

Innan själva bygget startade var arkeologerna på 
plats. Utgrävningarna blev bland de största som gjorts 
i Stockholmsområdet. De lockade många besökare 
och visningar ordnades för allmänheten två gånger 
i veckan. Förutom att invånarnas kunskap om trak
tens historia ökade, grundlades kontakten mellan 
Väg verket och de som skulle komma att påverkas av 
 bygget. De fick möjlighet att ställa frågor och få infor
mation på ett tidigt stadium i projektet.

Miljöfrågorna var många i anslutning till bygget. 
Dels gällde de att lösa den påverkan som själva byg
gandet orsakade, dels gällde det att minska långsiktiga 
skadeverkningar på naturen.

– Med facit i hand tycker jag att vi lyckades bra, 
 säger projektchefen PerOlov Karlsson. Genom att vi 
hela tiden hade ambitionen att ligga steget före med 
information, visste allmänheten vad de kunde vänta 
sig och vi löste de problem som dök upp.

För att påverkan på landskapet ska vara så liten som 
möjligt är stora delar av Norrortsleden nedsänkt under 
marknivå eller kantad av bullerskyddsvallar. Grod
tunnlar har byggts, liksom ekodukter – alltså broar 
som har grusats och klätts in med vegetation för att 
leda djur över vägen. En annorlunda insats var flytten 
av en äng som skulle ha hamnat mitt i vägen. Denna 
kalkfuktäng hade stora botaniska värden och flyttades 
till ett skyddat område.

– Man kan ibland höra synpunkter om att informa
tion och miljöhänsyn i samband med ett vägbygge 
kostar mycket. Men jag bedömer att vi har tjänat på 
detta, säger PerOlov Karlsson.   

När Norrortsleden nu är klar, har norra Storstock
holm fått den tvärförbindelse som tidigare saknats 
mellan E4 och E18. Den avlastar både det olycksdrab
bade lokala nätet av småvägar och de högtrafikerade 
lederna in mot Stockholm. Restiderna har minskat och 
möjligheterna att åka kollektivt har ökat genom de nya 
busslinjer som går på Norrortsleden. Den nya leden ger 
också förutsättningar för att bygga fler bostäder och 
därmed skapa bättre balans mellan boende och syssel
sättning i regionen. 

Andra viktiga nya vägar 2008

• Torp–Håby och Värmlandsbro–Hogdal på E6 i Bohuslän.  
Motorväg, sammanlagt 24 kilometer.

• Kronoparken–Skattkärr på E18 i Karlstad.  
Motorväg, 6 kilometer.

• Lekhyttan–Adolfsberg på E18 väster om Örebro.  
Motorväg, 18 kilometer. 

• Västjädra–Västerås på E18.  
Motorväg, 6 kilometer. 

• Hån–Töcksfors på E18 i västra Värmland.  
Mötesfri väg, 4 kilometer.

• Förbifart Sala på riksväg 70.  
Mötesfri väg, 18 kilometer.



14 15

Norrortsleden – föredöme i branschen 

Arbetet med Norrortsleden resulterade inte bara i en 
ny väg. Den samverkan som präglade projektet blev 
banbrytande i anläggningsbranschen.

– Innan projektet startade kom vi överens om att 
jobba på ett nytt sätt. För att hålla tidplan och bud
get bestämde vi oss för att satsa på samverkan med 
entreprenörer och alla andra inblandade i betydligt 
större omfattning än tidigare, berättar projektchefen 
 PerOlov Karlsson.

Satsningen ledde till en projektkultur som resulte
rade i både ökad effektivitet och att jobbet blev roli
gare. Framgångsfaktorer var samverkan, information, 
miljö och arbetsmiljö och arbetssättet har spridits 
vidare till andra projekt.

Hur man jobbade i projektet är dokumenterat i  boken 
”Norrortsleden – vägen som var mödan värd” som kan 
beställas på Vägverkets hemsida www.vv.se.     

   

”För att hålla tidplan och 
budget bestämde vi oss 
för att satsa på samverkan 
med entreprenörer och alla 
andra inblandade i betydligt
större omfattning än tidigare.”

Per-Olov Karlsson, projektchef
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inför ett stort vägarbete på e6 i Skåne sommaren 
2008 fick bilpendlare erbjudande om att vara test-
resenärer i kollektivtrafiken under byggtiden.

det är ett av många exempel på hur vägverket 
samarbetar med andra aktörer. dels för att lösa 
akuta problem. dels – och framför allt – för att 
 förverkliga ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

Trycket i vägtrafiken är hårt i Sveriges tätbefolkade 
delar, i synnerhet under de timmar när de flesta reser 
till och från arbetet. I Skåne är trafiken särskilt inten
siv och samarbete är både självklart och nödvändigt 
för att trafiken ska fungera så bra som möjligt.

När större ombyggnader av de högtrafikerade vä
garna ska göras blir det besvärligare att ta sig fram. 
Därför har Vägverket i samarbete med Skånetrafiken 
vid flera tillfällen erbjudit ett bestämt antal bilpend
lare att pröva på hur det är att resa kollektivt. Infor
mation om möjligheten att bli testresenär har funnits 
på skyltar längs vägen, på Vägverkets hemsida och i 
tidningar, radio och TV. Intresset har varit stort och 
kvoten testresenärer har snabbt fyllts.

Att minska trafiken förbi vägbyggen har varit ett 
syfte med försöken med testresenärer. Men det vikti
gaste har varit att få människor att välja kollektivtra
fik i stället för bil när de åker till jobbet. På det sättet 
minskar trafikbelastningen, vilket gynnar både miljö, 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Av de 400 skåningar 
som hittills varit testresenärer har hälften valt att 
fortsätta åka kollektivt. 

Ett annat samarbete mellan Vägverket, kommunerna 
och Skånetrafiken handlar om de stråk för regional
bussar som man gemensamt har valt att satsa på. 
 Under 2008 har arbetet fortsatt med att bygga ut strå
ken. Syftet är att den ökande arbetspendlingen i länet 
ska fångas upp av kollektivtrafiken. 

I den översiktliga planeringen av regionen samarbe
tar Vägverket med länsstyrelsen, Region Skåne och 
de andra transportverken. Planeringssamarbete sker 
också med enskilda kommuner, exempelvis Trelleborg 
där Skånes största hamn finns.

Men samarbete handlar inte bara om planering. De 
som ska ut på vägarna vill veta hur väglaget är, om 
trafiken flyter eller om det finns hinder någonstans. 
Vägverket och färjehamnarna samarbetar för att ge 
nyanlända trafikanter information dygnet runt. Hinder 
som uppstår ska bort så fort som möjligt. Det har lett 
till en överenskommelse med bilbärgarna att avvakta 
med bärgning om en lastbil välter i rusningstid. Efter 
att räddningsinsatserna avslutats flyttas fordonet 
undan, så att övrig trafik kan komma fram. När trafik
flödet minskat görs själva bärgningen.

 Det finns ännu fler exempel på hur Vägverket sam
arbetar med andra för att underlätta resor och trans
porter, även utanför Sverige. Vägverket i Skåne har 
ett utbyte med Vejdirektoratet i Danmark, inte minst 
mot bakgrund av att Själland och Skåne håller på att 
växa ihop till en region. Ett samarbete med Polen har 
inletts.

Samarbete 
för den goda resan

”Det tar längre tid att pendla till jobbet med 
tåg. Men jag sitter hellre på tåget och läser 
än blir förbannad i en bilkö.”

lars Bryngelson Ohlsson, testresenär som fortsätter  
åka kollektivt mellan helsingborg och Malmö.
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Miljöåret 2008

under 2008 stod frågorna om klimatpåverkan i  
fokus i både den svenska och den internationella 
miljö debatten.

Vägverket arbetade under året med olika åtgärder 
som bidrog till att de klimatpåverkande koldioxid
utsläppen från vägtrafiken minskade. Minskningen 
beror främst på sparsam körning, påverkansarbete 
för bättre val av fordon och färdsätt, förändring av 
skyltade hastigheter och minskad energianvändning 
genom effektivare vägbelysning.

Att minska bullret från vägtrafiken och utsläppen av 
partiklar har varit andra viktiga verksamhetsområden 
under året, liksom att bevara natur och kulturmiljö i 
samband med vägprojekt och att skydda fler vatten
täkter.

färre duBBdäck – Bättre luft  
och mindre Buller för flera
Under 2008 har dubbdäckens inverkan på luftkvalite
ten tagits upp på flera olika sätt. 

En undersökning som SMHI gjorde på uppdrag av 
Vägverket visade att mängden partiklar i luften i tät
orter minskar om färre använder dubbdäck. De partik
lar som slits upp av dubbarna är ett hälsoproblem och 
bidrar till att lagkraven inte uppfylls. 

I rapporten understryks att minskad dubbdäcksan
vändning är viktig för att förbättra luften i tätorter, 
något som Vägverket informerat om under flera år. 
Även under 2008 informerade Vägverket brett om detta 
i samarbete med bland annat Däckbranschens infor
mationsråd. 

En undersökning i Stockholm visar en alltmer 
 positiv inställning hos allmänheten till dubbfria vin
terdäck. 

I januari 2009 lämnade Vägverket ett förslag till 
regeringen om ändrade vinterdäcksregler. Det inne

bär bland annat försök med förbud för fordon med 
dubbdäck att köra på vissa gator samt att perioden när 
dubbdäck tillåts blir kortare.

mindre Buller för flera
Vägverket jobbar kontinuerligt med att förbättra ljud
miljön för människor som påverkas av bullret från 
vägtrafiken. Det sker exempelvis genom att sätta upp 
bullerplank, byta fönster och  lägga tystare belägg
ning. Under 2008 har det lett till att cirka 3 300 perso
ner fått bättre ljudmiljö längs de statliga vägarna.  

En åtgärd som uppmärksammas alltmer är ”tyst 
asfalt”, alltså vägbeläggningar som dämpar bullret. I 
Stockholm pågår försök på flera högtrafikerade gator.

År 2008 inledde Vägverket en satsning för att inspi
rera kommunerna till utökat arbete för en god ljud
miljö. Bland annat har ett tiotal kommuner med stöd 
av Vägverket kartlagt bullerproblemen längs kommu
nala gator. Detta blir sedan en grund för kommunernas 
fortsatta arbete.

Många kommuner har fått statsbidrag för buller
skyddande åtgärder och även själva bekostat åtgärder. 
Ungefär 3 500 personer har därigenom fått bättre 
ljudmiljö vid det kommunala vägnätet.

miljöpriS till lovande foSSilfritt BränSle
Vägverkets miljöpris 2008 gick till ett projekt som kan 
göra det möjligt att få fram fossilfritt drivmedel ur 
svartlut, en restprodukt från massaindustrin. 

– Om projektet lyckas, kan 25 procent av motor
fordonens förbrukning av drivmedel i Sverige ha sitt 
ursprung i landets skogsråvara om 20 år, sade Väg
verkets generaldirektör Ingemar Skogö när han delade 
ut priset.

Mottagare av priset var Energitekniskt centrum och 
Chemrec, båda i Piteå.
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fram till år 2020 ska klimatpåverkan från en typisk 
svensk godstransport på väg minska med  hälften. 
det är målet för samarbetet ”klimatneutrala 
godstransporter på väg” som breddades betydligt 
under 2008. nu arbetar 15 medlemmar från olika 
 branscher i ett nätverk för att nå målet. 

– Var och en av oss jobbar på hemmaplan för att 
minska klimatpåverkan. Men vi har insett att vi inte 
klarar av att ta nästa steg ensamma, säger Lennart 
 Pilskog, ansvarig för Public Affairs på Volvo Last
vagnar. 

Lennart Pilskog tycker att samarbetet har gett 
mycket mer än väntat.

– Det finns mer kunskap och många fler projekt på 
gång än vi visste om från början. Sedan gör vårt sam
arbete, som är ganska obyråkratiskt, att vi lär av var
andra och kommer med nya initiativ. Jag är övertygad 
om att vi kommer att nå de mål vi har satt. 

Klimatneutrala godstransporter på väg startades 
av Schenker, Preem, Volvo Lastvagnar, Vägverket och 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers. 
En förstudie gjordes vid Chalmers för att samarbetet 
skulle få en vetenskaplig grund. 

När de nya medlemmarna gick med i nätverket i 
samband med logistik och transportmässan i Göte
borg i maj 2008, presenterade de vad de tänkte göra 
för att minska klimatpåverkan. De åtaganden man har 
förbundit sig att göra spänner över en rad olika områ
den, beroende på verksamhet. Exempel på åtaganden 
är ökad användning av förnybara bränslen, bränsle
effektivare fordon, mer förnybar energi i produktionen, 
fortsatt satsning på sparsam körning och stöd till 
forskning och utveckling inom hållbar logistik.

Klimatneutrala 
godstransporter på väg

Medlemmarna i nätverket

Medlemmar i Klimatneutrala godstransporter på väg är: Green Cargo, 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers, Lantmännen, 
Posten Logistik, Preem Petroleum, Ragn-Sells, Renova, SCA,  
Schenker, Stora Enso, Sveriges Åkeriföretag, Volvo Lastvagnar,  
Volvo Logistics och Vägverket. Administrationen sköts av Vägverket.

30 meter lång timmerbil 
för klimatets skull

I december 2008 premiärvisades en 30 meter lång 
timmerbil i Piteå. Den är en del i ett projekt, som ska 
undersöka om det går att öka energieffektiviteten och 
minska transportkostnaderna genom högre laster på 
vägar som är lämpliga för det. 

Projektet är en del av samarbetet inom Klimat
neutrala godstransporter på väg.
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Vägverkets färjor  
allt miljövänligare

gula färjor ersätter vägar i insjöar, kustnära hav och 
älvar, från ivösjön i Skåne till rödupp vid kalixälven 
i norrbotten. för varje år blir de allt skonsammare 
mot miljön.

Vägverket ansvarar inte bara för vägar på land utan 
också för 37 färjeleder som ingår i det statliga väg
nätet. Trafiken sköts av Vägverket Färjerederiet, som 
är störst i Sverige när det gäller antal transporterade 
fordon och passagerare.

Färjorna går ofta i känsliga vatten. En del av insjö
arna är vattentäkter. Att miljön ska påverkas så lite 
som möjligt är en viktig policy för Färjerederiet, som 
sedan länge jobbar för att minska riskerna för vatten
föroreningar. Användning av giftfri bottenfärg liksom 
utveckling av rutiner och teknik för att hindra utsläpp 
är exempel på det arbetet. Sedan 1996 används enbart 
miljöklassad diesel som bränsle.

Under 2008 har fokus i miljöarbetet varit att  använda 
mindre bränsle för att minska koldioxidutsläppen från 
färjorna.

– Vårt mål var att minska förbrukningen till 17,3 liter 
per sjömil, men vi lyckades nå 17,2 liter. Det är en halv
liter mindre per sjömil än året före, berättar miljöchef 
Jan Andrén.

Mjukare körsätt bidrar till minskningen.
– Bara genom att sänka hastigheten någon knop går 

det åt betydligt mindre bränsle. Och man förlorar inte 
många sekunder, säger Jan Andrén.

Andra sätt är att stoppa motorn mellan turerna 
eller att åka tillbaka med färjan till utgångspunkten 
efter 6–7 minuter i stället för 10. Om det fungerar för 
 trafiken.

Men det mest effektiva sättet att minska förbrukningen 
är att gå över från frigående till lindragen färja på  
en led. 

– När vi gjorde det bytet på Adelsöleden i Mälaren 
2006 minskade förbrukningen per sjömil med ungefär 
65 procent. 

Linfärjor passar inte på alla leder, men Färjerederiet 
ser över möjligheterna och beslut finns om att Hemsö
leden utanför Härnösand ska få linfärja. Rederiet har 
också Sveriges enda batteridrivna färja. Den heter Maj 
och går på Malöleden i Bohuslän sedan 2000.

– Den var ett pilotprojekt med en del barnsjukdomar 
i början. Men nu fungerar den bra, så tiden borde vara 
mogen för fler batterifärjor, säger Jan Andrén.  

Kort om Färjerederiet

Vägverket Färjerederiet är ett verksamhetsområde i Vägverket.

Färjeleder: 38, varav 37 statliga samt kommunala Ekeröleden  
 i Mälaren. 

Isvägar:  8. (Färjeleder i norr blir isvägar under vintern.  
 Färjerederiet svarar för drift och underhåll.) 

Färjor:  61.

Varv:  Tenö varv, Vaxholm och Fridhems varv, Lysekil.

Huvudkontor:  Vaxholm.

Antal anställda:  405.

”Bara genom att sänka hastigheten någon 
knop går det åt betydligt mindre bränsle. 
Och man förlorar inte många sekunder.”

Jan Andrén, miljöchef Vägverket Färjerederiet
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driften och underhållet av de statliga vägarna ska 
bli effektivare. trafikanterna ska få större möjlig-
het att ge synpunkter på hur vägarna sköts. nya 
 metoder ska prövas.

– Bara genom att införa enhetliga normer, riktlinjer 
och arbetssätt för hur vi upphandlar entreprenörer 
som sköter drift och underhåll, kommer verksamheten 
att bli effektivare. Det innebär mer pengar till vägarna, 
något som trafikanterna ofta efterlyser, säger Jan Pet
tersson, ansvarig för drift och underhåll i Vägverket.

En viktig del i den nya inriktningen av arbetet med 
drift och underhåll är att öka dialogen med dem som 
använder vägarna – trafikanterna. 

– Hur formerna för dialogen ska se ut är vi inte klara 
med. Det kan bli någon typ av trafikantråd. Men helt 
klart är att trafikanterna ska ha större möjlighet än nu 
att föra fram sina synpunkter och få ett svar. Samtidigt 
ska Vägverket förklara sin roll och sina möjligheter, 
säger Jan Pettersson.

En handlingsplan kommer att bli klar under 2009, 
men åtgärder som har bäring på planen inleddes under 
2008. En inventering gjordes av vägavsnitt som kan 
påverkas av ett förändrat klimat som leder till över
svämningar, ras och skred. Utsatta punkter har börjat 
åtgärdas, exempelvis genom att vägtrummor byts ut och 
ersätts med nya som klarar de häftiga flöden som kan 
bli följden av intensivare regnväder.

 Under 2008 identifierades också alla platser på det 
statliga vägnätet där det kan bli stopp i trafiken. Det 
gäller exempelvis 1+2vägar, där körbanan kan vara 
trång på de sträckor där det bara är ett körfält. För att 
undvika problem kan en lösning vara att ha extra resur
ser för plogning där. På de platser där det ofta är stopp, 
kan någon form av ombyggnad vara ett alternativ. 

Satsning på bättre drift
och underhåll

Jan Pettersson, ansvarig för drift och underhåll i Vägverket.

Skillnaden mellan drift och underhåll

• Drift – det är åtgärder som görs för att hålla vägen framkomlig,  
exempelvis snöplogning, slå dikeskanter, hålla vägmärken rena, 
förhindra att grusvägar dammar. 

• Underhåll – det är åtgärder som gör att vägens standard bibehålls, 
exempelvis laga en betongskada i en bro, fylla asfalt i djupa spår-
bildningar och byta skadade vägmärken. 
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i vägverket finns geotekniker, samhällsplanerare, 
språkvårdare, it-tekniker, matroser, webbredak-
törer, markförhandlare, vägtekniker, jurister och 
landskapsarkitekter. Bland annat. Bredden i väg-
verkets verksamhet återspeglas i spännvidden av 
yrken – de är sammanlagt mer än 100. 

Variationen i verksamheten liksom att Vägverket finns 
över hela landet, innebär att våra medarbetare har 
goda möjligheter att utvecklas, pröva nya arbetsupp

Mer än 100 yrken 
i Vägverket

gifter och därmed bredda sin kompetens ytterligare. 
På Vägverket behöver du inte byta arbetsgivare för att 
byta jobb.

Ett viktigt område är jämställdhet. Förutom att stra
tegiska personalgrupper utbildats i jämställdhet, har 
en utbildning för alla anställda tagits fram. Eftersom 
ett jämställt vägtransportsystem är ett av Vägverkets
mål, är det viktigt att medarbetarna har grundläggande 
kunskap om alla aspekter av jämställdhet.

”På Vägverket får jag vara med om att bidra 
till samhällsutvecklingen, förmodligen  
mer än om jag jobbat någon annanstans. 
Det känns stort.”

Frida Karlsson

”Det finns hur många utmaningar och  
möjligheter som helst, inte minst beroende 
på generationsväxlingen. Bredden av  
arbetsuppgifter är förmodligen större  
än någon annanstans.”

Pontus Gruhs

Frida arbetar för minskad  
klimatpåverkan

Frida Karlsson, 26 år, har en magisterexamen i miljö
management. Hon arbetar med miljöfrågor kopplade 
till fordon och transporter, främst klimatpåverkan.

Under 2008 deltog hon i översynen av hastighets
gränser när det gäller buller, luftkvalitet och klimat. 

– På Vägverket får jag vara med om att bidra till 
samhällsutvecklingen, förmodligen mer än om jag 
jobbat någon annanstans. Det känns stort, säger Frida 
som ofta är med och tar fram underlag som sedan går 
vidare till regeringen eller till EU. Hon är också en av 
Vägverkets representanter i miljösamarbetet inom 
NVF, Nordiskt vägforum. 

En del i Fridas dagliga arbete är att svara på frågor 
som kommer in via webben. Som till exempel om det 
är bättre för miljön om man backar in i en carport med 
varm bil än om man backar ut med kall bil.

– Då svarar jag att utsläppen är tre gånger så stora 
om bilen är kall. Men eftersom man backar en mycket 
kort sträcka är skillnaden marginell. Den stora miljö
vinsten görs med sparsam körning under själva fär
den, alltså genom bra planerad körning och genom att 
utnyttja fordonets levande kraft.

Pontus utvecklar drift och underhåll

Pontus Gruhs, 31 år, är civilingenjör inom väg och vat
ten och ansvarar för utvecklingen av drift och under
håll på de statliga vägarna.

– Under 2008 startade vi 60 verklighetsnära projekt 
som förhoppningsvis ska ge resultat så snart som 
möjligt. 

Pontus har helhetsansvaret för projekten. Han är 
också projektledare för några av dem.

– Ett handlar om att införa GPSstyrd saltning. 
Det innebär att mängden salt som ska spridas på en 
sträcka förprogrammeras. Vi räknar med att det kom
mer att minska saltanvändningen, eftersom det är 
svårt att både köra och styra saltgivan samtidigt.

Pontus säger att han trivs fantastiskt bra på Väg
verket.

– Det finns hur många utmaningar och möjligheter 
som helst, inte minst beroende på generationsväx
lingen. Bredden av arbetsuppgifter är förmodligen 
större än någon annanstans.

Han ser som sin viktigaste övergripande uppgift att 
få ihop forskning och verklighet.

– De som jobbar på vägen har stor kunskap, precis 
som forskarna. Tillsammans kan de uträtta mycket. 
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Här presenteras i sammanfattning hur Vägverket har 
uppfyllt de verksamhetsmål som regeringen fastställt 
inför 2008. Verksamhetsmålen anges i det så kallade 
regleringsbrevet som regeringen lämnar inför varje år 
och där Vägverkets uppdrag för året beskrivs.  

Det här betyget fick viSå uppfyllde vi målen  
under 2008

Svenskarna var nöjdare med Vägverket 2008 än året 
innan. Framför allt upplevs vi som mer tillgängliga och 
öppna. Däremot sjönk betyget som handlar om hur det 
är att ta sig fram på vägarna.      

För att veta hur vi lyckas i vårt arbete gör  Vägverket 
varje år undersökningar av hur medborgare och 
 näringsliv tycker att vi sköter oss. Vi tar reda på vilka 
åsikter som finns om skötsel och framkomlighet på 
vägarna sommar och vinter och vi undersöker hur 

tjänster som exempelvis körkortsprov uppfattas. Vi 
frågar också hur man blir bemött av Vägverket i olika 
sammanhang.

Undersökningar från 2008 visar att de allra flesta är 
nöjda med vårt bemötande när de tar kontakt med oss. 
Vi har också blivit bättre på att återkomma med svar 
och hantera ärenden i god tid. Tyvärr visar undersök
ningarna också att trafikanterna är mindre nöjda med 
skötseln av det nationella vägnätet.

Mål I ReGleRInGSBReVet 2008 ReSultAt

God miljö

Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till en  

minskning av utsläppen av koldioxid från  

vägtransportsektorn med minst 60 000 ton  

under 2008. 

Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till  

att antalet människor som utsätts för bullernivåer  

från vägtrafiken som överstiger de riktvärden  

som riksdagen ställt sig bakom för buller i  

bostäder minskar. 

Vägverket skall genomföra åtgärder som leder  

till att antalet konsumenter med skyddad  

dricksvattentäkt ökar. 

Halter av kvävedioxid och partiklar längs det  

statliga vägnätet skall inte överskrida fastställda  

miljökvalitetsnormer (MKN). 

Infrastrukturen skall planeras utifrån en helhetssyn  

som inkluderar en strävan att bevara och utveckla  

ekologiska funktioner, kulturella värden och  

friluftslivets tillgänglighet samtidigt som intrången  

minimeras. 

Jämställdhet

Övriga transportpolitiska etappmål skall följas  

upp ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Mål I ReGleRInGSBReVet 2008 ReSultAt

tillgängligt transportsystem

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv  

inom regioner samt mellan regioner och om- 

världen skall successivt förbättras. 

Tillgängligheten inom storstadsområden och  

mellan tätortsområden skall öka. 

Andelen personer med funktionshinder som kan  

nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektiv- 

trafik, skall öka. Senast 2010 bör kollektivtrafiken  

vara tillgänglig för personer med funktionshinder. 

Andelen barn och unga som på egen hand kan  

utnyttja vägtransportsystemet skall öka. 

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av  

det kortväga resandet skall öka. 

hög transportkvalitet

Vägverket skall genom sina samlade åtgärder  

under 2008 förbättra tillståndet på det statliga  

vägnätet, jämfört med 2007. 

Restriktioner på det statliga vägnätet  

skall minska. 

Säker trafik

Vägverket skall genomföra kostnadseffektiva  

trafik säkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet  

som leder till att antalet dödade i trafikolyckor  

under 2008 minskar med minst 20 personer  

jämfört med 2007. Regeringen avser att fastställa  

nya trafiksäkerhetsmål under 2008. 

Åtgärder som syftar till att förbättra barns och  

ungas trafiksäkerhet skall prioriteras. 

 Målet är uppfyllt

 Målet är delvis uppfyllt

 Målet är ej uppfyllt
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Fakta om vägar  
och trafik

Vägverket vill ge medborgare och näringsliv god service och bra bemötande. 
Därför har vi formulerat löften för viktiga områden och tjänster i vår verksamhet. 
Löftena visar vilken servicenivå som kan förväntas från Vägverket.   

Vi lovar att …

… din framkomlighet ska störas så lite som möjligt vid vägarbeten

… hastigheten vid vägarbeten sänks enbart när det är risk för din  
eller vägarbetarnas säkerhet

… ge service dygnet runt på www.vv.se

… våra rastplatser är rena och välskötta

… ge aktuell information om vinterväglaget

… ge aktuell information om trafikstörningar på de statliga vägarna

… du får en tid för ditt första kunskaps- eller körprov för personbil 
(körkortsbehörighet B) inom tre veckor.

Definitioner
Trafikarbete: Den totala körsträckan för alla fordon  
(fordonskilometer). 

Persontransportarbete: Den totala ressträckan för alla  
personer (personkilometer). 

Godstransportarbete: Den totala mängden fraktat gods  
multiplicerat med antal kilometer (tonkilometer).

Sjöfart 0,6%Luftfart 2,6%
Bantrafik 10,2%

Vägtrafik, 
övrigt 10,8%

Vägtrafik, 
personbil 75,8%

TRAFIKSLAGENS ANDEL AV 
PERSONTRANSPORTARBETET I SVERIGE 

Sjöfartstrafik

Järnvägstrafik

Vägtrafik

GODSTRANSPORTARBETE I SVERIGE
miljarder tonkilometer   
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AnDelen FöRnyBARA BRänSlen InOM helA  
VäGtRAnSPORtSeKtORn 
 

 2004 2005 2006 2007 2008

Andelen förnybara  

bränslen inom hela   

vägtransportsektorn, %  2,4 2,6 3,5 4,5 5,0

VäGlänGD Och tRAFIKARBete 2008

Kategori   Väglängd, km* Antal fordonskm 

   (miljarder)

Statliga vägar 98 400  52

Enskilda vägar med statsbidrag 76 150

Kommunala gator och vägar 41 000**  22

Källa: Sveriges kommuner och landsting, VTI och Vägverket. 
 * Uppgifterna är avrundade. 
 ** Uppgiften avser år 2005.
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