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1

Inledning

Denna underlagsrapport är en del i åtgärdsplaneringen för åren 2010-2021 och
beskriver Banverket och Vägverkets förslag till inriktning för sektorsverksamheten
under denna period. Till denna rapport finns en exempelsamling, som återfinns på
trafikverkens hemsidor, där delar av verksamheten i form av olika exempel som har
genomförts eller bedrivs i dag.
Sektorsverksamheten är ett arbete som bedrivs genom samarbete med sektorns olika
aktörer. Trafikverken ska samla, stödja och driva på aktörerna för att på så vis få dem
att i sin egen verksamhet delta i utvecklingen av transportsystemet.
En viktig del i sektorsarbetet är att ta fram sakunderlag i form av strategier och
förslag på styrmedel till riksdag och regering som bidrar till att nå de
transportpolitiska målen.
För att kunna vara samlande, stödjande och pådrivande krävs förutom det faktiska
samarbetet med sektorns aktörer ett omfattande arbete med att ta fram och förvalta
kunskap samt att upprätthålla nätverken i sektorn.
Sektorsverksamhetens huvudinriktning under perioden 2010-2021 är:
•

Samverkan för hållbar samhällsutveckling med fokus på tidiga skeden

•

Samverkan med aktörer för effektivare personresor

•

Samverkan med aktörer för effektivare godstransporter

1.1

REGERINGENS BESLUT, PLANERINGSUPPDRAGET OCH
SEKTORSVERKSAMHETEN

Regeringen har gett Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen i
uppdrag att upprätta ett gemensamt förslag till en nationell trafikslagsövergripande
plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021. Luftfartsstyrelsens
del i uppdrag ska från den 1 januari 2009 övertas av Transportstyrelsen.
Trafikverken ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 1 september 2009. I redovisningen ska trafikverken lämna förslag till
åtgärder för den preliminära planeringsramen. Samtidigt som trafikverken redovisar
uppdraget till regeringen ska de remittera förslaget. Remissyttrandena ska lämnas in
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 november 2009.
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Direktivet med avseende på sektorsuppgifter
”Den del av den nationella planen för utveckling av transportsystemet som avser
Vägverkets och Banverkets sektorsuppgifter ska på en översiktlig nivå beskriva den
inriktning på sektorsarbetet som är lämpligast för att uppfylla de transportpolitiska
målen samt hur arbetet avses följas upp. Arbetet bör ske i samverkan med relevanta
aktörer som t.ex. trafikoperatörer, Rikspolisstyrelsen, kommuner och landsting.
Samråd bör ske med Naturvårdsverket, Boverket och Riksantikvarieämbetet.”
1.1.1

Utgångspunkter för åtgärdsplaneringen

En viktig utgångspunkt i åtgärdsplaneringen är regeringens proposition Framtidens
resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/2009:35).
Regeringens övergripande mål är att bryta utanförskapet genom fler jobb i fler och
växande företag. En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva
företagsverksamhet och att åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i alla delar av
landet. Regionernas möjlighet att behålla och locka till sig företag är beroende av att
det finns fungerande transporter och kommunikationer. Utvecklingen av
transportsystemet ska baseras på både mäns och kvinnors behov och synpunkter.
Åtgärdsplaneringen fokuserar på kommunikationer som utgår från resenärernas,
företagens och samhällets behov, och som samtidigt är förenliga med klimat- och
miljökvalitetsmål. Efterfrågan på klimateffektiva transportlösningar kommer att öka
vilket innebär att det måste vara lätt för resenärer och transportköpare att välja de
klimateffektivaste alternativen. Infrastrukturen behöver därför utvecklas så att den
stöder trafikslagsövergripande transportlösningar.
Det trafikslagsövergripande synsättet är mycket angeläget och bör också utgå från en
tydlig analys av den förväntade utvecklingen av resande och transporter med alla
trafikslag. Denna analys bör göras mot bakgrund av bland annat förändringar i
handelsutbyte, lokalisering av arbetsplatser och bostäder, tillgång till grönområden,
tillgång till miljövänliga resealternativ och tillgång till IT-lösningar. Ett
trafikslagsövergripande synsätt kan också bättre hantera de samlade miljö- och
hälsoaspekterna från transportsystemet. Det är särskilt angeläget att titta på
systemlösningar där prioriteringen av investeringar i infrastruktur kan förväntas ha
stor påverkan på val av transportlösningar, till exempel på långa stråk eller i
tätbefolkade områden. Kopplingar mellan vägar, järnvägar, sjövägar, flygvägar,
cykel- och gångvägar, parkeringsplatser, stationer och terminaler bör också bli tydlig.
Framför allt bör förbättringar av den infrastruktur som ansluter till de hamnar,
flygplatser och kombiterminaler som är mest centrala för det svenska
transportsystemet övervägas. Det är viktigt med en samordning med regionala och
lokala planeringsansvariga.
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1.1.2

Infrastrukturpropositionen och sektorsverksamheten

I Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (prop.
2008/2009:35) anger regeringen att sektorsuppgifterna kan ses som smörjmedel för
att förstärka och underlätta andra åtgärder inom transportsektorn, såsom investeringar
och myndighetsuppgifter. Exempel på viktiga verksamheter bland sektorsuppgifterna
är medverkan i samhällsplaneringen, internationellt arbete, forskning, utveckling och
demonstration. Andra exempel är åtgärder för trafiksäkerhet och klimat såsom
stödsystem för hastighetshållning och konsumentinformation om fordon.
De förslag till förbättrad sektorsverksamhet som Vägverket och Banverket lämnade
till regeringen i sina inriktningsunderlag för perioden 2010-2019 bör, enligt
propositionen, i första hand ske genom omprioritering inom nuvarande medel till
sektorsuppgifter. Förbättrad verksamhet bör kunna uppnås genom ytterligare
effektivisering av sektorsarbetet. Hög måluppfyllelse ska prioriteras.
I propositionen tar regeringen upp många sektorsuppgifter som en del i
transportsystemets utveckling. Exempel på citat som speglar denna verksamhet är:
Inom området samhällsplanering
Utformningen av städer, inklusive lokalisering av verksamheter måste ske på
ett sådant sätt att det möjliggör utveckling av och ökat nyttjande av effektiva
och klimatsäkra transportsystem. Samspelet mellan planering av bebyggelse,
trafiksystem och infrastruktur behöver förbättras.
Att transportsystemet är tillgängligt och säkert för barn och att barn är
känsliga för miljöpåverkan bör beaktas vid planering av infrastrukturen.
Barn bör i stor utsträckning kunna förflytta sig på egen hand utan att vara
beroende av att vuxna följer eller skjutsar dem.
Inom området personresor
Många resor och transporter omfattar flera färdmedel. Synsättet att hela
resan eller transporten ska fungera ska därför prägla den fortsatta
utvecklingen av transportsystemet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt
förbättringar som kan förverkligas genom lösningar som omfattar flera
trafikslag och kopplingar emellan dem. Synkroniserade tidtabeller,
lättförståeliga biljettsystem, smidiga byten, effektiva omlastningar och tydlig
trafikinformation blir särskilt viktigt för att det ska fungera hela vägen.
Andelen gång och cykeltrafik av de korta resorna bör öka. Kombinerade
resor mellan gång/cykel och kollektivtrafik bör underlättas.
Med tanke på cykelresandets lokala karaktär är det viktigt att Vägverket
inom ramen för sitt sektorsansvar stödjer kommunerna i deras arbete med
cykling.
Banverket och Vägverket bör även inom ramen för sitt sektorsansvar verka
för ökad cykling bland annat genom att möjligheten att medföra cykel på tåg
och buss förbättras.
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Att alla, även personer med funktionsnedsättning, ska kunna resa med
kollektiva färdmedel är en viktig demokratisk fråga. Det är en del av
regeringens politik med att bryta utanförskapet i det svenska samhället. Det
bör göras en kraftsamling för att i väsentliga delar nå målet om att
kollektivtrafiken ska vara användbar för personer med funktionsnedsättning
till 2010. Arbetet med att göra transportsystemet användbart för alla bör
intensifieras.
Resecentra ska utgöra attraktiva och effektiva knutpunkter i
transportsystemet.
Inom området godstransporter
Satsningar på infrastruktur är dock även styrande för vilka transportlösningar
som kommer att utvecklas. Det är därför av största vikt att investeringarna
gynnar de transportlösningar som är långsiktigt hållbara. Målsättningen bör
vara väl fungerande godstransportsystem som på ett effektivt och
miljömässigt hållbart sätt utnyttjar alla trafikslag. I planeringsprocessen bör
aktörerna aktivt arbeta för att identifiera åtgärder som bidrar till effektiva
logistiklösningar så de kan analyseras och avvägas i prioriteringsprocessen
under åtgärdsplaneringen.
Staten har dock en viktig roll att spela när det gäller att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för utveckling av logistiksystem som är
långsiktigt hållbara och som stödjer en positiv samhällsutveckling. Staten har
också en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för forskning kring
godstransporter och logistik.
Inom området personresor och godstransporter
Det behövs ett väl utvecklat samspel mellan trafikslagen och en aktiv dialog
med regionerna för att öppna så många möjligheter som möjligt att välja det
bästa alternativet som kan vara att gå, cykla, åka bil, ta bussen, spårvagn,
tunnelbana, tåg, båt eller flyg, eller en kombination av dessa alternativt att inte
resa eller transportera alls.
Det måste också vara attraktivt för resenärer och transportköpare att i större
utsträckning välja klimateffektiva alternativ.
En viktig transportpolitisk princip är att det är resenären eller transportköparen
själv som väljer hur deras resa eller transport ska se ut. Omställningen till ett
klimateffektivt transportsystem bör därför, utöver ekonomiska styrmedel,
bygga på det engagemang som i dag finns bland medborgare och företag.
Åkerier utbildar sina förare i sparsam körning vilket både ger vinster för
klimatet och företaget i form av minskade bränslekostnader. Transportköpare
ställer krav på att de transportörer som anlitas har kvalitetssäkrat sina
transporter från ett miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.
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Skulle samtliga trafikanter följa trafikreglerna skulle omkring hälften så
många dödas i trafiken. Därför är det avgörande att på olika sätt förmå
trafikanterna att ta sitt ansvar och följa de regler som gäller. Den enskilt
viktigaste åtgärden att snabbt förbättra trafiksäkerheten är att minska
hastighetsöverträdelserna. Hastighetsefterlevnaden måste bli bättre. Vägverket
ska stödja polisen i tillämpningen av polisens övervakningsstrategi. Det är
därför viktigt att fortsätta satsningen på stödjande, samlande och pådrivande
aktiviteter för att förbättra efterlevnad av hastighetsgränserna.
Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra planering och utformning av
åtgärder. Säkerheten bör öka, särskilt inom vägtransportsystemet. Barns behov
av säkerhet och tillgänglighet ska beaktas. Kollektivtrafiken ska göras
användbar för personer med funktionsnedsättning. Resecentra ska utgöra
attraktiva och effektiva knutpunkter i transportsystemet.
Klimatfrågan är en global angelägenhet av största betydelse och Sverige ska
vara pådrivande genom internationella insatser och genom egna åtgärder. Vid
slutet av detta sekel anser det vetenskapliga rådet för klimatfrågor att
utsläppen av växthusgaser i Sverige bör vara nära noll. En sådan målsättning
skulle innebära en kraftfull signal om att en genomgripande omställning av
energisystem, transportsystem och andra delar av samhällsekonomin behövs
och kommer att genomföras.
1.2

TYDLIGARE UPPDRAG – ISTÄLLET FÖR SEKTORSANSVAR (SOU
2008:128)

I trafikverksutredningens delbetänkande Tydligare uppdrag – istället för
sektorsansvar (SOU 2008:128) påpekas att det finns brister i formuleringarna av
sektorsansvaret. Bristerna gör att sektorsansvaret tolkas olika av de berörda
myndigheterna, vilket försvårar såväl myndighetsstyrning och resultatuppföljning.
Det ansvar som regeringen har avsett med sektorsansvar ligger ofta utanför det
mandat som regeringen egentligen har gett myndigheterna i olika förordningar. Inte
heller är myndigheternas ansvar anpassat till de styrmedel de har till sitt förfogande.
Delbetänkandet påpekar vidare behovet av att systematiskt följa upp myndigheternas
arbete med sektorsuppgifter, vilket behövs för att få en effektiv utvärdering av
myndigheternas insatser.
Utredningen menar att begreppet sektorsansvar som sådant är otydligt och skapar
utrymme för olika tolkningar och missförstånd. Det räcker dock inte med att enbart
precisera begreppet. Utredningen föreslår i detta betänkande att begreppet
sektorsansvar i instruktion och regleringsbrev för myndigheterna ska tas bort och
ersättas med tydliga uppdrag och styrmedel som regeringen definierar utifrån
gällande lagstiftning.
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1.3

MÅL FÖR FRAMTIDENS RESOR OCH TRANSPORTER (PROP.
2008/09:93)

Våren 2009 redovisade regeringen en ny proposition med förslag till en ny
målstruktur. Förslaget består av att de nuvarande sex delmålen ersätts av ett
funktionsmål och ett hänsynsmål, som tillsammans ska stödja det övergripande
transportpolitiska målet.
Det övergripande målet för transportpolitiken, att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet
i hela landet, föreslås vara oförändrat. För att underlätta avvägningar föreslås
hittillsvarande sex delmål ersättas av två jämbördiga mål, ett funktionsmål
Tillgänglighet samt ett hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet
respektive hänsynsmålet konkretiseras, som regeringens bedömningar, i form av
preciseringar inom ett antal prioriterade områden.
I regeringens politik för att bryta utanförskapet och bidra till en hållbar tillväxt är väl
fungerande resor och transporter prioriterade. Det är en nödvändighet för Sveriges
välstånd att effektivisera transportsystemet. I tillgänglighetsmålet lyfts det fram att
transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Det betyder bland annat en ökad fokusering på medborgarperspektivet, på stärkt
internationell konkurrenskraft för näringslivet och på att underlätta en hållbar
regionförstoring. Samtidigt är det angeläget att transportpolitiken och
transportsystemet utformas så att rese- och transportbehovet kan tillgodoses på ett
sätt som stimulerar till och skapar goda förutsättningar för klimatsmarta,
energieffektiva och säkra lösningar.
Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende
av fossila drivmedel. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av
fossila bränslen. Transportsektorn ska även bidra till att övriga miljökvalitetsmål nås
och till minskad ohälsa.
För säkerhetsarbetet gäller fortsatt att transportsystemet ska anpassas till att ingen
dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Antalet dödade och allvarligt
skadade till följd av trafikolyckor inom de olika trafikslagen ska fortsatt minska.
Exempelvis bör inom vägtransportsystemet antalet omkomna halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. Det motsvarar en
minskning från cirka 440 omkomna till cirka 220 till år 2020.
Målen och preciseringarna ska tillsammans med de transportpolitiska principerna
vara utgångspunkt för samtliga styrmedel i den statliga transportpolitiken. För
regeringens styrning av myndigheter kommer målen att anpassas och konkretiseras
allt efter myndigheternas olika uppgifter och efter utvecklingen över tid.
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Regeringens ambition är att de transportpolitiska målen bör kunna vara en
utgångspunkt för regionala och lokala målformuleringar och uppmuntra till
transportpolitiskt engagemang bland olika aktörer till exempel i kommuner och
regioner samt i näringslivet.
Hög måluppfyllelse mot de transportpolitiska målen ska prioriteras i
sektorsverksamheten.
1.4

SLUTSATSER FÖR FRAMTAGANDE AV ÅTGÄRDSPLANERING
FÖR SEKTORSUPPGIFTER

Utifrån regeringsbeslutet att ge i uppdrag att genomföra åtgärdsplanering,
propositionen Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt och
Trafikverksutredningens delbetänkande Tydligare uppdrag – istället för
sektorsansvar, har följande utvidgade tolkning av uppdraget gjorts.
Planeringsuppdragets formuleringar avseende sektorsuppgifter är att Vägverket och
Banverket på en översiktlig nivå ska beskriva vilken inriktning på sektorsarbete som
är lämpligast för att uppfylla transportpolitiska mål. I uppdraget har även ingått att
beskriva hur arbetet med sektorsuppgifter kan följas upp.
I arbetet har delbetänkandet Tydligare uppdrag – istället för sektorsansvar beaktats
och ambitionen har därför varit att beskriva uppgifterna och uppföljningsmetodiken
på ett sätt som kan underlätta en beskrivning av framtida uppdrag.
1.5

INRIKTNINGSPLANERINGEN

Under 2007 fick Vägverket och Banverket i uppdrag att ta fram ett
inriktningsunderlag till det fortsatta arbetet med den långsiktiga planeringen. I
uppdraget ingick att redovisa en bedömning av medel för sektorsuppgifter samt att
redovisa en effektbedömning.
Banverket har identifierat utvecklingstendenser och inriktningen för verksamheten
den kommande planperioden inom tre delområden:
• Ökad kundtillfredsställelse
• Klimat & miljö
• Aktivare deltagande i samhällsplaneringen
Vägverket identifierade tre huvudsakliga inriktningar:
• Förändrad samhällsplanering med fokus på tidiga skeden och regional utveckling
• Satsningar på klimatåtgärder och trafiksäkerhet ska ge beslutsfattare/politiker
underlag att göra kloka val
• Samverkan på internationell nivå ska öka kraftigt
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2

Sektorsverksamheten under innevarande planperiod

Banverkets och Vägverkets sektorsarbete tar sin utgångspunkt i ett kundperspektiv
där behovet av resor och transporter ligger till grund för det arbete som bedrivs
tillsammans med aktörerna inom väg- och järnvägstransportsektorerna. Genom att
tillsammans med sektorns aktörer formulera målsättningar och arbetssätt, skapas
förutsättningar för respektive sektor att närma sig och nå de transportpolitiska mål
som satts upp av regering och riksdag. I ett samhälle som blir allt mer tjänsteinriktat
är det inte alltid som det finns ett behov av att förflytta sig. I stället är det snarare
kommunikationen som sådan som är den väsentliga faktorn och då är det inte alltid
nödvändigt att förflytta sig fysiskt.
2.1

OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SEKTORSARBETE

Förutsättningarna för att bedriva sektorsarbete är olika för Banverket respektive
Vägverket eftersom järnvägs- och vägtransportsystemet skiljer sig åt i utformning,
karaktär och användning.
Järnvägstransportsystemet består i praktiken av ett 30-tal trafikutförare som bedriver
järnvägstrafik med många resenärer och godstransportköpare medan
vägtransportsystemet består av cirka 5 miljoner fordon i systemet och ännu fler
enskilda förare, cyklister och gångtrafikanter. Under 2007 bedrevs kommersiell trafik
på järnväg av 24 tågoperatörer, 3 operatörer bedrev spårvägstrafik och 1 operatör
bedrev tunnelbanetrafik. Dessutom finns ett stort antal järnvägsföretag verksamma i
hamnar och terminaler runt om i landet. Under 2007 uppgick antalet vagnägare i
Sverige till 42 stycken. Banverket är banhållare för 90 procent av spåren.
Inom vägtransportsektorn fanns det 2008 cirka 4,3 miljoner personbilar, cirka
510 000 lastbilar och cirka 13 000 bussar i trafik. Vägtrafiksystemet används också i
stor omfattning av cyklister, mopedister och gångtrafikanter. I vägtransportsystemet
förekommer många olika användare som alla ska agera inom ramen för regelverket.
Det svenska vägnätet består av 98 400 kilometer statliga vägar, 41 000 kilometer
kommunala gator och vägar, 76 000 km enskilda vägar med statsbidrag och ett stort
antal enskilda vägar utan statsbidrag, de flesta så kallade skogsbilvägar.
Till skillnad från järnvägstransportsektorn är det omöjligt att möta och samverka med
samtliga enskilda aktörer i vägtransportsystemet. Vägverket har av effektivitetsskäl
valt att inte agera och möta varje enskild aktör utan arbetar via kommuner,
transportköpare, transportutförare, speditörer och branschorganisationer.
De olika förutsättningarna gör att sektorsarbetet i verken har lite olika inriktning.
Banverkets sektorsarbete är något mera kopplat till infrastrukturen, till exempel så är
tidtabellsystem och förbättring av tidtabellhållning viktiga frågor för kvaliteten inom
systemet. Vägverkets sektorsarbete har i vissa delar en inriktning på att samverka
med andra aktörer och få dem att förbättra sitt utförande av resor och transporter.
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2.2
2.2.1

SEKTORSVERKSAMHETENS UTVECKLING
Sektorsverksamhetens utveckling i Banverket

Banverkets sektorsansvar innebär ett ansvar att följa järnvägssektorns utveckling och
tillstånd samt att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda parter. Järnvägssektorn omfattar numera ett stort antal aktörer. Ett vidare
samarbete mellan sektorns aktörer är en förutsättning för en fortsatt utveckling och
för att uppfylla de transportpolitiska målen.
Banverket började under 1999, på regeringens uppdrag, att utarbeta en sektorsstrategi
för järnvägssektorn. I sektorsstrategin Öppet spår som överlämnades till regeringen i
juni 2000 var övergripande mål och strategier formulerade för järnvägssektorn. Ett
preliminärt sektorsprogram för järnvägen redovisades i mars 2001 och
sektorsprogrammet utgjorde en fortsättning på sektorsstrategin genom att redovisa
åtgärder för att öka järnvägstransporternas konkurrenskraft. Därefter fördjupade
Banverket tillsammans med järnvägssektorns aktörer sektorsprogrammet inom ett
antal av områdena, ett arbete som redovisades i april 2002. Arbetet drevs i
projektform och genomfördes i fyra olika delprojekt som de medverkande bedömt
vara särskilt angelägna för att utveckla järnvägssektorn:
• Resenären
• Godstransportköparen
• Säkerhet, miljö, kompetensförsörjning, FoU
• Järnvägssystemet
Under 2004 utvärderades Sektorsprogrammet. Utvärderingen visade att programmet
fyller en funktion och att det finns förväntningar på fortsatt arbete i samma anda.
Samtidigt identifierades några brister som beaktats i arbetet med Sektorsprogram
2006. I Banverkets sektorsrapport för 2005 intervjuas representanter för en del av de
medverkande aktörerna. De visar liksom den generella utvärderingen, att arbetet varit
framgångsrikt men att det finns områden där arbete återstår att göra. På ett flertal
områden utgjorde sektorsprogrammet ett viktigt underlag för Banverkets
framtidsplan för järnvägen 2004–2015. Ett direkt resultat av samarbetet är också de
särskilda råd som bildats för olika sakområden:
• Miljöråd
• Trafiksäkerhetsrådet
• Nätverk inom Security
• Råd för trafikinformation
• FUD-råd
När Sektorsprogrammet 2002 började omarbetas hösten 2005, ombildades därför
programmets styrgrupp till Sektorsrådet för järnvägen. I sektorsrådet ingår för
närvarande representanter för Rikstrafiken, Näringslivets transportråd – för
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transportköpare, Branschföreningen Tågoperatörerna, Transportindustriförbundet,
Sveriges Hamnar, SLTF, Swedtrain, Jernhusen samt Banverket. Rådet jobbar vidare
med de uppgifter som inte är avklarade, men även med nya frågor som kräver ett
gemensamt handlande mellan flera av sektorns aktörer. Därmed finns ett
kontinuerligt arbetssätt för att identifiera gemensamma problemområden och ett
forum som bättre hjälper sektorn att hitta ett förhållningssätt till uppsatta mål.
2.2.2

Sektorsverksamhetens utveckling i Vägverket

Sedan sektorsansvaret för vägtransportsystemet introducerades 1996 (prop.
1995/96:131) har sektorsverksamheten i Vägverket utvecklats i olika faser. För delar
som expertstöd, kunskapsutveckling och forskning lades formerna fast redan tidigt
medan de delar som rör samverkan med andra aktörer har utvecklats under åren.
I början tillämpades principen att en stor mängd projekt skulle bedrivas runt om i
landet (första fasens sektorsarbete). Trafiksäkerhets- och miljöreformerna var ramen
under slutet av 90-talet. Sedan början av 2000-talet har delar av sektorsverksamheten
koncentrerats i några få, nationella projekt som Sparsam körning, Kvalitetssäkra
transporter och Don´t drink and drive (andra fasens sektorsarbete). Detta arbete
utvecklades med ytterligare projekt såsom Hållbart resande, OLA (Objektiva fakta,
Lösningar och Avsikter), Nationell/regional samling och QIII. Under 2008 har den
samlande, stödjande och pådrivande sektorsverksamheten effektiviserats, fokuserats
och organiserats inom områdena samverkan med näringslivet, offentliga
organisationer och etappmålsarbete för trafiksäkerhet.
Huvudinriktningen för att få största möjliga nytta är att verka genom andra aktörer.
Riktade informationskampanjer genomförs i betydligt mindre omfattning än tidigare.
Huvudinriktningen är istället att stödja andra aktörer i deras informationsarbete. I de
fall informationsinsatser sker direkt mot trafikanter så ska det ske samordnat med
annan verksamhet, t.ex. utökade nykterhetskontroller genomförda av polisen
kombinerat med information från Vägverket.
EuroNCAP har med relativt liten insats från Sverige fått mycket stor påverkan på
hela fordonsindustrin. Kundperspektivet har utvecklats i Vägverket och verksamhet
ska vara inriktad på måluppfyllelse av de transportpolitiska målen enligt
uppdragsgivarens krav.
2.3

SEKTORSVERKSAMHETEN 2007

Sektorsanslagen för Banverket respektive Vägverket har under 2007 till viss del
använts på något olika sätt. En översiktlig bedömning och analys visar att anslaget
använts inom följande områden på respektive myndighet:
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Banverket

Vägverket

Uppföljning inkl statistik
(datainsamling)
Driva på utvecklingen i sektorn
FUD och framtagning av kunskap
Trafikpolitik
Järnvägsmuseum
Långsiktig planering/inriktningsplan
Metoder för långsiktig planering
-

Statistik
Driva på utvecklingen i sektorn
FUD och framtagning av kunskap
Trafikpolitik
Trafikmätningar och vägdata
Information och informationsmaterial
Bidrag till ideella organisationer (NTF
m.fl.)

Tabell 1: Användning av sektorsanslag inom respektive myndighet
I sammanhanget är det viktigt att notera att en del av de marknadskontakter som sker
inom ramen för sektorsarbetet kan mynna ut i investeringar som inte belastar
sektorsanslaget.
2.3.1

Användningen av sektorsanslaget i Banverket 2007

Förbrukningen av 2007 års sektorsanslag på totalt cirka 160 miljoner kronor inom
Banverket fördelades enligt följande:
•

Samhällsplanering cirka 70 miljoner kronor

•

Hållbara personresor cirka 15 miljoner kronor

•

Hållbara godstransporter cirka 15 miljoner kronor

•

Teknik (fordons- och infrastrukturfrågor) cirka 30 miljoner kronor

•

Museiverksamhet cirka 20 miljoner kronor

•

Internationellt cirka 5 miljoner kronor

Inom området samhällsplanering har en mängd frågor inrymts och hanterats. Bland
annat återfinns arbete kring stationsmiljöutveckling, tillgänglighet, jämställdhet,
utveckling av den fysiska planeringsprocessen för järnväg, järnvägens riksintressen,
att utföra regeringsuppdrag och bereda remisser, att medverka till
samhällsutvecklingsprojekt tillsammans med regioner, länsstyrelser och kommuner,
att utföra idéstudier, att bereda yttranden till länsstyrelser och kommuner på
översiktsplaner och detaljplaner, arbete med miljöfrågor med mera. I arbetet ingår
även att utveckla policies och strategier, att utveckla metoder, verktyg, handböcker
och att delta i särskilda utvecklingsprojekt. Inom samhällsplaneringen ryms dessutom
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framtagandet av stöd och hjälpmedel för den långsiktiga investeringsplaneringen, till
exempel samhällsekonomisk kalkylmetodik.
Inom området Hållbara persontransporter finns Banverkets arbete med Koll
Framåt, arbete med syfte att ta fram ett handdatorbaserat resehjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning, kontakter med persontransportoperatörer, utveckling av
prognosmodeller för personresande, etc.
Hållbara godstransporter innefattar forskning kring intermodala transporter, arbete
med så kallade regionala godstransportråd, utveckling av godsprognosmodeller,
framtagande av en internetbaserad godstidtabell, framtagande och utgivning av
tidningen Godset, samt en stor del av Banverkets kundarbete som inkluderar
kontakter med såväl godsoperatörer som befintliga och potentiella köpare av
godstransporter på järnväg.
Området Teknik omfattar teknikutvecklingsprojekt med bäring mot sektorns aktörer
vad gäller såväl fordonsutveckling som infrastruktur. Det handlar bland annat om
Gröna tåget, utvecklingen av framtida snabbtåg avsedda för svenska förhållanden,
olika former av standardiseringsarbeten, löpande ärendehantering och rådgivning
mot sektorn i järnvägs- och fordonstekniska frågor, etc.
Museiverksamheten avser driften och utvecklingen av Järnvägsmuseet i Gävle och i
Ängelholm medan Internationellt omfattar Banverkets deltagande i olika forum
såsom UIC (Internationella järnvägsunionen), RNE (RailnetEurope), EIM (European
Infrastructure Mangers) med flera och verksamheten som bedrivs i eller av dessa.
Motsvarande verksamhet på Vägverket finansieras till större del med andra anslag.
Till exempel finansieras Vägverkets museiverksamhet med anslaget Administration
(cirka 3 miljoner kronor 2007).
2.3.2

Användningen av sektorsanslaget i Vägverket 2007

Den förbrukning av sektorsanslaget som totalt uppgått till cirka 500 miljoner kronor
inom Vägverket under 2007 fördelades enligt följande:
•

Samhällsplanering cirka 35 miljoner kronor

•

Hållbara personresor cirka 160 miljoner kronor

•

Hållbara godstransporter cirka 70 miljoner kronor

•

Teknik cirka 115 miljoner kronor

•

Mätningar, grunddata och GIS cirka 100 miljoner kronor

•

Övrigt cirka 25 miljoner kronor (verksamheter som efter 2007 finansieras av
andra anslag).

Inom samhällsplaneringen har fokus legat på deltagande i den kommunala och
regionala planeringsprocessen i form av kompetensstöd, framtagande av
planunderlag, deltagande i arbetsgrupper och projekt samt yttranden över planer och
program. Som stöd till kommuner och regionala planeringsorgan, och även för

Sektorsverksamhet

16(42)
2009-06-23

interna behov, har en del forskning bedrivits, för att utveckla kunskapen om hållbar
samhällsplanering. En del utvecklingsprojekt har drivits för att öka kunskapen och
utveckla samhällsplaneringens processer, såsom projektet Den Goda Staden.
Hållbara personresor har i stor utsträckning handlat om arbete med verksamheterna
OLA, hållbart resande, nationell- och regional samling, kollektivtrafik, KollFramåt,
alkohol och droger, cykel, Skellefteåmodellen, handikappade och barn. Inom
Hållbara personresor har ett omfattande arbete med framtagande av kunskap, FUD,
information och informationsmaterial genomförts till exempel försök med 30 km/tim
vid busshållplatser, virtuella möten, information om hastigheter och
bältesanvändning och svar på remisser.
Hållbara godstransporter har handlat om verksamheter såsom att kvalitetssäkra
transporter, nationell- och regionalsamling, QIII och godsråd. Även inom
godstransportområdet har visst framtagande av kunskap, FUD och information
genomförts såsom samverkan med Banverket om kombitransporter och
hastighetsinformation.
Inom både Hållbara personresor och godstransporter har bidrag till olika
organisationer delats ut, den stora andelen utgörs av bidrag till NTF.
Inom Teknik har det i huvudsak handlat om bidrag till utveckling av fordon och
stödsystem till fordon genom bland annat FUD-programmen EMFO och IVSS. Inom
området teknik har även underlag för regeländringar och remisser hanterats.
Mätningar, grunddata och GIS handlar om trafikmätningar, NVDB, STRADA,
Vägdata, djupstudier, GIS och kartor och licenser. Sektorsanslaget finansierar endast
den del av verksamheten som bedöms vara till nytta för hela sektorn.
Posten Övrigt består bland annat av en del FUD som flyttats till andra anslag från
och med 2008 och enskilda vägar som inte bör finansieras via sektorsanslaget.
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Hållbara personresor
Hållbara godstransporter
Teknik (infrastruktur och fordon)
Museiverksamheten
Internationellt
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Vägverket

7%
20%
Samhällsplanering
Hållbara personresor

5%

Hållbara godstransporter

31%

Teknik (fordon)
Övrigt/diverse
Mätningar, grunddata och GIS

23%
14%

Figur 1: Sektorsanslagets användning 2007 uttryckt i procentuell fördelning för
Banverket respektive Vägverket.
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3

Inriktning för sektorsverksamheten 2010-2021

Sektorsverksamheten är ett arbete som bedrivs genom samarbete med sektorns olika
aktörer. Trafikverken ska samla, stödja och driva på aktörerna för att på så vis få dem
att i sin egen verksamhet delta i utvecklingen av transportsystemet. En utveckling
som svarar upp mot de transportpolitiska målsättningarna förutsätter att alla aktörer i
sektorn går åt samma håll. Trafikverkens roll är att stödja aktörerna och ge dem
underlag att fatta beslut som bidrar till målen.
En viktig del i sektorsarbetet är att ta fram sakunderlag i form av strategier och
förslag på styrmedel till riksdag och regering som främjar genomförandet av de
transportpolitiska målen.
För att kunna vara samlande, stödjande och pådrivande krävs förutom det faktiska
samarbetet med sektorns aktörer ett omfattande arbete med att ta fram och förvalta
kunskap samt att upprätthålla nätverken i sektorn. Denna del av verksamheten har en
tydlig förutsättningsskapande karaktär och är en förutsättning för den samverkan som
sker med sektorns olika aktörer.
Banverket och Vägverket har en viktig roll för att vidareutveckla formerna för den
fortsatta tillämpningen av fyrstegsprincipen. För att klara målen för
transportpolitiken och infrastrukturutbyggandet krävs en fortsatt utveckling av
transportplaneringen som en del av det strategiska samhällsbyggandet och den
regionala utvecklingsplaneringen. Det innebär bland annat att utveckla kompetensen
och samverkansformerna hos de planerande aktörerna när det gäller att analysera och
föreslå lösningar på problem eller brister kopplade till infrastrukturen och dess
användning.
Åtgärder inom ramen för steg ett och två i fyrstegsprincipen består ofta av
sektorsuppgifter. Initiativ till samarbeten och nya arbetsformer är viktiga
sektorsuppgifter för att hitta nya lösningar för effektivare personresor och
godstransporter. Verksamheten kan bland annat bestå av åtgärder som flyttar
resenärer och gods från personbil och lastbil till buss och järnväg alternativt flyttar
resor och transporter till andra tider på dygnet och därmed förändrar behovet av
fysiska investeringar.
Det finns även annan viktig verksamhet som inte är direkt knuten till övrig
sektorsverksamhet, till exempel driften av Banverkets järnvägsmuseum, KYjärnvägstekniker-utbildning och Vägverkets mätningar. Dessa verksamheter föreslås
utvärderas och hanteras för sig.
Sektorsverksamhetens huvudinriktning under perioden 2010-2021 är:
•

Samverkan för hållbar samhällsutveckling med fokus på tidiga skeden

•

Samverkan med aktörer för effektivare personresor

•

Samverkan med aktörer för effektivare godstransporter
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Nedanstående bild visar sektorsverksamhetens olika delar och hur de hänger ihop
och bidrar till att aktörerna genomför åtgärder i systemet.
Sektorsverksamhet
Kunskap, information och FUD

Järnvägsmuseum

Expertstöd och förvaltning

Väg och trafikdata

Samhällsplaneringoch
samverkan med aktörer
Här ska
effekter
genereras

Åtgärder genomförda av
näringslivet och offentliga
organisationer

Åtgärder
finansieras
av aktörerna

Uppföljning och utvärdering
Effekter

Figur 2: Sektorsverksamhetens olika delar.
3.1

EKONOMISK INRIKTNING FÖR 2010-2021

Utgångspunkten har varit att anslagsnivån för sektor är oförändrad. I tabellen nedan
anges en inriktning för planperioden. Det finns en tydlig ambitionshöjning inom
samhällsplanering vilken är avsedd för ökad samverkan inom tidiga skeden.
Omställningen till arbetet med tidiga skeden är fortfarande under utveckling och den
bedömda ambitionsnivån kan komma att omprövas när arbetet bedrivits så länge att
det kan utvärderas.
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Samverkan
med
aktörer

Kunskap
och
expertstöd

Forskning,
utveckling o
demonstration
(FUD)

Summa

Hållbar
samhällsutveckling

1 000

650

250

1 900

Effektiva
personresor

1 900

700

900

3 500

Effektiva
godstransporter

1 300

350

500

2 150

Annan verksamhet
(T.ex.
Järnvägsmuseet
och väg- och
trafikdata)
Summa

1 050

4 200

1 700

1 650

8 600

Tabell 2: Förväntad fördelning av kostnader mellan grupper inom åtgärdsområde
sektorsverksamhet (miljoner kronor)

3.2

SAMVERKAN FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt och ett hjälpmedel för att få fram alternativa
(resurseffektiva) sätt att nå transportpolitiska mål eller lösa olika transportrelaterade
problem. Syftet för sektorsverksamheten är att använda fyrstegsprincipen som ett
hjälpmedel för en fortsatt utveckling mot ett hållbart samhälle (ekonomiskt,
miljömässigt och socialt). Fyrstegsprincipen ska användas av trafikverken, men kan
även användas av kommuner i samband med den fysiska planeringsprocessen.
Principen går ut på att man i ett första steg bör överväga åtgärder som påverkar
transportbehov och transportsätt, i ett andra steg studera om det befintliga systemet
kan nyttjas effektivare innan man kommer till det tredje och fjärde steget som
handlar om att genomföra åtgärder i form av om- eller nybyggnad i
transportsystemet.
Banverket och Vägverket har en viktig roll i att utveckla tillämpningen och
dokumentationen av fyrstegsprincipen. I det framtida arbetet med att planera
samhället behöver sektorsverksamhet och investeringsverksamhet i mycket högre
grad samverka i de initiala planeringsskedena. Detta krävs för att åtgärder inom steg
ett och steg två ska bli en naturlig del i lösningen av trafikproblemen. En ökad och
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förbättrad användning av fyrstegsprincipen innebär en ökad andel sektorsverksamhet.
Det innebär dessutom ett effektivare arbete i utvecklingen av transportsystemet
3.2.1

Samhällsplanering och samhällsutveckling i tidiga skeden

Det är viktigt att Vägverkets och Banverkets insatser i tidiga skeden av
planeringsprocessen utvecklas för att säkerställa en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. För att få genomslag på de transportpolitiska målen är det viktigt
att transportfrågorna kommer in och hanteras i ett tidigt skede av planeringen, såväl
på strategisk som på operativ nivå. Ett samspel mellan planeringen av
transportsystem och bebyggelse är en förutsättning för att åstadkomma hållbara
städer och regioner. En aktiv medverkan i samhällsplaneringen blir därmed inriktad
på att tillsammans med övriga aktörer integrera planeringen av bebyggelse,
infrastruktur och transporter. Detta ger även förutsättningar för att utformningen av
samhället ska bidra till att underlätta män och kvinnors olika behov/krav på
transportsystemets utformning och funktion.
Tidiga skeden avser idéstadiet innan de formella planeringsprocesserna har påbörjats.
Det är då viktigt att skapa en samsyn som ligger till grund för aktörernas olika behov
och planeringsprocesser. Genom fördjupad samverkan med andra statliga, regionala
och lokala aktörer i tidiga skeden av samhällsplaneringen kan Banverket och
Vägverket bidra till att samhällsstrukturen utvecklas. Det handlar om att tillsammans
med aktörerna hitta effektiva lösningar som både tillgodoser aktörernas behov och
bidrar till transportpolitisk måluppfyllelse. Exempel på lösningar kan vara att ge stöd
så att fortsatt expansion av bostäder, service, arbetsplatser och industri i ökad
utsträckning sker vid kollektivtrafikknutpunkter eller i noder längs stråk där personoch godstransporter kan ske på ett klimatsmart sätt.
Deltagande i tidiga skeden ger större möjlighet att påverka slutresultatet i en
planeringsprocess, eftersom parterna ännu inte låst sig vid en lösning. Genom att
agera strategiskt i ett tidigt skede och utveckla en bra dialog med kommuner,
länsstyrelser, regioner och företag kan synpunkter tas om hand då det fortfarande är
möjligt att påverka. Därmed flyttas fokus från att granska remisser till att delta aktivt
i samhällsplaneringen.
Rådslag, charretter, strategiska forum och gemensamma projekt är exempel på nya
metoder som håller på att utvecklas för att tillsammans med berörda aktörer skapa
ökad flexibilitet, deltagande och tempo i planeringen. Kvinnor och män bör ges
samma möjligheter att delta i planeringsprocessen, varför olika former av förankring
och deltagande bör prövas. Regionförbund och länsstyrelser ska bistås med relevant
planeringsunderlag för bland annat regionala utvecklingsprogram (RUP),
ansökningar om medel ur EU:s strukturfonder med mera. Ambitionen är också att
bistå i framtagandet av exempelvis kommunala trafikstrategier och mobilitetsplaner.
Arbete med barns medverkan i samhällsplaneringen har bedrivits under lång tid.
Vägverket samverkar med Skolverket, Sveriges Kommuner och landsting,
Rikspolisstyrelsen och NTF kring hur skolan kan stödja trafik- och
samhällsplaneringsfrågor inom ramen för lärandet för hållbar utveckling.
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Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, Från patient till medborgare –
en nationell handlingsplan för handikappolitiken, (prop 1999/2000:79) handlar om
allas rätt till att vara delaktiga medborgare, med lika rätt och lika möjligheter att
bestämma över sitt liv. I förordningen 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för
genomförande av handikappolitiken slår regeringen fast att myndigheterna har ett
speciellt ansvar att förverkliga innehållet i handlingsplanen. För Banverket och
Vägverket som sektorsmyndighet innebär det ett ansvar att utforma ett för personer
med funktionsnedsättning tillgängligt och användbart vägtransportsystem till 2010,
med en fortsatt etappvis utveckling till 2021. En stor och viktig del är att
kollektivtrafiken i det prioriterade utpekade nätet ska bli tillgänglig för alla.
3.2.2

Deltagandet i den fysiska och strategiska planeringsprocessen

Vägverket och Banverket deltar i enlighet med plan- och bygglagen aktivt i den
kommunala fysiska planeringsprocessen genom yttranden över detaljplaner,
översiktsplaner och bygglov. Deltagandet i planprocessen sker också via medverkan i
samråds- och planeringsmöten med Länsstyrelsen. Dessutom ger verken stöd och råd
till regioner, regionförbund, län, kommuner och näringsliv med flera i syfte att bidra
till ökad tillväxt och regional utveckling. Detta sker bland annat i framtagande av
regionala utvecklingsplaner (RUP), ansökningar om medel ur EU:s strukturfonder
mm.
Deltagande i kommunernas planering har två syften. Det ena är att värna befintliga
och planerade infrastrukturanläggningar (statliga vägar och järnvägar knutpunkter
och terminaler) mot åtgärder som påtagligt kan försvåra användningen eller
tillkomsten av dessa anläggningar. Det andra är att i sektorsrollen agera för att få
kommunerna att i sin planering ta hänsyn till samhällsmålen och att samplanera
bebyggelse och transportsystem. I och med ökade insatser i samhällsplaneringens
tidiga skeden är bedömningen att arbetsinsatserna att hantera planärenden kan
minska.
3.2.3

Expertstöd och kunskapsförsörjning

För samhällsplaneringen är det viktigt att forskning och kunskap fortsätter att
utvecklas inom flera områden som ett stöd för bland annat ökade insatser i tidiga
skeden. Några områden där fortsatt forskning, utveckling och demonstration behövs
är:
•

Samhällsstruktur så att stora resflöden kan försörjas med kollektivtrafik

•

Planeringsmetoder och -verktyg för strategiska miljöbedömningar (SMB)

•

Direkta och indirekta klimateffekter

•

Indikatorer för uppföljning av resultat av samhällsplanering
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3.3

SAMVERKAN MED AKTÖRER FÖR EFFEKTIVARE
PERSONRESOR

Långsiktigt hållbara personresor kräver att enkla, säkra och attraktiva resor med
kollektivtrafik, cykel och gång prioriteras. Vägverket och Banverket behöver ta ett
gemensamt ansvar för att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel-, kollektivtrafik,
resfria möten och utveckla samhällsbyggandet så att det underlättar ett effektivt och
hållbart resande. Insatserna ska även spegla män och kvinnors olika behov/krav på
transportsystemets utformning och funktion.
De olika trafikslagen ska komplettera varandra för att på ett optimalt sätt stödja
efterfrågat resebehov och uppfylla de transportpolitiska målen. Exempelvis måste
kollektivtrafik- och cykelinfrastruktur byggas ut framför allt i de större tätorterna av
miljö- och kapacitetsskäl och för att klara en hållbar utveckling. På landsbygden
behöver transporterna samordnas i större utsträckning än i dag, allt för att ge
resenärerna ett bättre utbud. Att resa med bil kommer även i framtiden att vara
viktigt för tillgängligheten. Men kollektivtrafiken, där bilen kan vara en del av resan,
måste öka sin andel av resorna och vara ett konkurrenskraftigt, attraktivt och
funktionellt alternativ.
Ett viktigt insatsområde är mobility management-åtgärder under byggskedet vilket
ger en bibehållen tillgänglighet under byggskedet såväl som förutsättningar för
förändrade resebeteenden.
Sektorsuppgifterna ska under perioden bidra till att:
•

Underlätta resor med kollektivtrafik, cykel och till fots

•

Effektivare bytespunkter

•

Informera om alternativ till resor

•

Kunskap om energieffektiva, lågbullrande och säkra fordon tas fram och
sprids

•

Information om hur klimat, luft, bullernivåer och utsläpp påverkas av
transportsystemet

•

Forskning och utveckling genomförs inom området

3.3.1

Expertstöd och kunskapsförsörjning

Genom att tillhandahålla kunskap, expertstöd och information kan politiker,
företagsledningar och branschorganisationer med flera motiveras att göra kloka val
inom personresor. Kunskapen ger stöd för beslut vad gäller regler,
rekommendationer samt andra typer av påverkansmedel såsom avgifter, val av
resval, kvalitet på resor, val av fordon, användning av fordon med mera.
Myndigheterna svarar också på remisser och stödjer i egenskap av expertmyndighet
Regeringskansliet med underlag för beslut eller i samarbetet inom EU och andra
internationella samarbeten.
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Under perioden 2010-2021 kommer den stödjande verksamheten i form av kunskap
och expertstöd att fortsätta genom en aktiv omvärldsbevakning, analyser och
utvärderingar tillsammans med företag, offentliga organisationer och
branschorganisationer. Fortsatt finansiering av kunskapsutveckling genom
forskningsprojekt är viktig inom följande områden:
•

Kollektivtrafik

•

Cykel

•

Energieffektiva och lågbullrande fordon

•

Trafiksäkra fordon

•

Beteenden vid användandet av fordon.

För att bidra till en transportpolitisk måluppfyllelse ska resultaten av
forskningsprojekt integreras i det samverkansarbete som sker med olika aktörer. En
förutsättning är ett väl fungerande arbete med att sprida information om
forskningsresultat inom sektorn.
3.3.2

Underlätta resande med kollektivtrafik, cykel och till fots

En viktig förutsättning för att kunna vidareutveckla kollektivtrafikens
konkurrenskraft är att transportsystemet ses och fungerar som ett system där de olika
transportslagen kompletterar varandra. För att kollektivtrafikresor ska vara attraktiva
alternativ till bilresor måste resenärens hela reskedja fungera på ett bra sätt. En del i
detta är att kollektivtrafikens aktörer samordnar trafikering och biljettsystem, så att
läns- och regiongränser inte blir ett hinder för utvecklingen av kollektiva
pendlingsresor. Dessutom bör möjligheter till arbete under pendlingsresor underlättas
med till exempel möjligheter till uppkoppling till internet för att restiden ska kunna
utnyttjas effektivt.
Vägverket och Banverket har ett brett samarbete med kommuner, landsting,
regionala aktörer, trafikhuvudmän, företag och branschorganisationer kring
personresor. Verken utgår från det samarbetspartners vill uppnå eller åstadkomma
utifrån sin verksamhet och situation. Verkens roll är att inspirera, driva på och stödja
aktörerna så att de genomför åtgärder för ökad måluppfyllelse.
Möjligheten att enkelt ta sig till stationerna med cykel och kunna lämna den i trygg
förvissning om att den står kvar och är hel när man kommer tillbaka är tillsammans
med möjligheten att ta med sig cykel på tåg är ytterligare ett exempel på
åtgärdsområden som kan öka kollektivtrafikens attraktivitet.
Arbetet med personresor ska präglas av ett kundperspektiv och av ett hela-resanperspektiv.
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Stödet till aktörerna kommer att inriktas på:
•

Attraktiv kollektivtrafik (bättre utformade anläggningar och tjänster bland
annat ur säkerhetsperspektiv), samordnat kollektivtrafik-, taxe- och
biljettsystem och möjligheter till byte mellan trafikslag

•

Ökad säker gång- och cykeltrafik

•

Förbättrad användning av bilen (bilpool, sparsam körning, samåkning,
regelefterlevnad, säkerhetssystem i bilen och inköp av energieffektivare bil)

•

Verka för alternativ till resor, till exempel resfria möten, dvs. synliggöra
andra kommunikationsmedel (telefonmöten, videokonferenser med mera)

•

Bytespunkternas lokalisering, utformning och servicenivå

•

Resans kvalitet, till exempel turtäthet, restid, komfort, trygghet och
tillgänglighet

•

Fordonsutformning och underhåll

•

Lokala ITS-åtgärder (till exempel hastighetspåminnare, GC-varnare och
variabla hastigheter vid skolor)

•

Information inför- och under resan.

Hinder för att resa med kollektivtrafik måste synliggöras och vändas till möjligheter.
Resenärer upplever ofta de byten inom eller mellan trafikslagen som krävs för att
genomföra en resa som de starkaste argumenten mot att resa kollektivt. För att
kompensera för de olägenheter som bytena innebär i förhållande till bilresor måste
bytespunkterna, till exempel stationerna utformas så att de utifrån resenärernas
perspektiv upplevs tillgängliga, effektiva och attraktiva. Standarden behöver
genomgående hålla en nivå där gränserna mellan olika aktörers ansvarsområden inte
är synliga för resenärerna. Särskilt vad gäller bytespunkter är det viktigt att olika
aktörer samverkar. På så sätt kan en samordnad planering och prioritering av drift
och underhåll och investeringar säkerställas.
Arbetssättet består i att upprätthålla forum för kontakter med kommuner, landsting,
trafikhuvudmän, företag, branschorganisationer och andra aktörer där aktörernas
egna processer utvecklas enligt en etablerad metodik. En beskrivning av processen
och valet av uppföljning ges i kapitlet Uppföljning och utvärdering av
sektorsverksamheten. I de olika aktiviteterna fokuseras på kollektivtrafik, cykel,
gång, val av fordon och användning av fordon. Inriktningen är att stödja aktörerna så
att de själva kan genomföra åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom de
transportpolitiska målen.
Några exempel på verksamheter är fortsatt samarbete i genomförandet av Koll
framåt- åtgärder och i kollektivtrafikbranschens dubbleringsprojekt och samverkan
med näringslivet och offentliga organisationer. Dessa, samt ytterligare exempel,
beskrivs i exempelsamlingen.
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3.3.3

Utveckling och användning av fordon

För att nå resultat inom klimatområdet är energieffektiva fordon (bränslesnåla) ett
viktigt och effektivt verktyg. Under planperioden kommer personbilar att vara i
fokus, främst utifrån behoven av energieffektivitet och nya bränslen. Vägverket ser
en snabb utveckling av stödsystem för ökad trafiksäkerhet under perioden och
behöver ta fram underlag till styrmedel för säkra, energieffektiva och tysta fordon.
Två viktiga faktorer påverkar utfallet gentemot klimatmålen inom detta område är
dels huruvida EU-kommissionen kan driva igenom sitt förslag om en maximering av
CO2-utsläppen från nya personbilar till 130 g/km (2012) eller inte, dels om svenska
bilköpare kan anamma ett europeiskt köparbeteende med efterfrågan på mindre och
mer energieffektiva fordon. Bilarnas trafiksäkerhetsprestanda är viktigt för att uppnå
ett säkert transportsystem.
Tre viktiga områden att arbeta inom är därför att:
•

Ta fram kunskap om effektiva styrmedel som främjar en utveckling för
energieffektivare trafiksäkra bilar. Exempel på sådana styrmedel kan vara
koldioxidbaserade förmånsvärden, fordonsskatter, lagkrav på alkolås eller
dylikt

•

Stödja köpare av fordonsflottor (bland annat förmånsbilar, firmabilar,
hyrbilar) att göra energieffektiva och säkra bilval

•

Ge kunskapsstöd till bilförsäljare

Bilförsäljarna är en målgrupp med vilka samarbetet kan utvecklas. Nära kontakter
med biltillverkare, underleverantörer och svenska generalagenter har visat sig vara
värdefulla. Ett intressant exempel är när återförsäljare premieras utifrån försäljning
av bränslesnåla fordon.
Inom järnvägssektorn finns stor potential för energieffektivisering om fordonen
utrustas med energimätare. Genom att ha energimätare på fordonen kan
energidebiteringen baseras på faktisk förbrukning istället för schablonberäkningar.
Detta uppmuntrar ett energieffektivt körsätt.
Forskning inom området kommer att ske dels inom ramen för fortsatta
fordonsforskningsprogram liknande EMFO och IVSS och dels för enskilda projekt
för utveckling av fordon och användning av fordon.
3.4

SAMVERKAN MED AKTÖRER FÖR EFFEKTIVARE
GODSTRANSPORTER

Godstransportsystemet fungerar i praktiken som en integrerad del av näringslivets
logistik. Kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och kvalitet är höga.
Sveriges avståndshandikapp ställer höga krav på kostnadseffektivitet.
Transporteffektiviteten blir speciellt viktigt eftersom de energi- och miljörelaterade
kostnaderna ökar med avstånden. Introduktion av ny teknik, samt förbättrade
möjligheter till smidiga övergångar mellan olika transportslag är viktigt för att kunna
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öka godstransportsystemets effektivitet och minska dess miljöstörningar. Väg- och
järnvägstrafiken samt luft- och sjöfarten behöver vara sammankopplade i effektiva
omlastningsterminaler. Strategiska noder har pekats ut i de nationella och europeiska
näten. De är viktiga för att fulla systemeffekter ska uppnås. Noderna och stråken
behöver även ha goda regionala och lokala anslutningar.
Sektorsverksamheten ska under perioden bidra till att:
•

Andelen klimateffektiva och säkra transporter ökar

•

Andelen till intermodala transporter ökar

•

Kunskap om energieffektiva och säkra fordon tas fram och sprids

•

Forskning och utveckling genomförs inom området

3.4.1

Expertstöd och kunskapsförsörjning

Genom att tillhandahålla kunskap, expertstöd och information kan politiker,
företagsledningar och branschorganisationer med flera motiveras att göra kloka val
inom godstransporter. Kunskapen ger stöd för beslut vad gäller regler, avgifter, val
av transportslag, transportkvalitet, val av fordon, användning av fordon med mera.
Myndigheterna svarar också på remisser och stödjer i egenskap av expertmyndighet
Regeringskansliet med underlag för beslut eller i samarbetet inom EU och andra
internationella samarbeten till exempel när det gäller mätmetoder för CO2,
arbetsmaskiner och dess miljökrav, trafiksäkerhet krav och lagstiftning med mera.
Under perioden 2010-2021 kommer den stödjande verksamheten i form av kunskap
och expertstöd att fortsätta genom en aktiv omvärldsbevakning, analyser och
utvärderingar tillsammans med företag, organisationer och branschorganisationer.
Fortsatt finansiering av kunskapsutveckling genom forskningsprojekt är viktig inom
följande områden:
•

Logistik

•

Intermodalitet och kombitrafik

•

Fordonsutveckling (miljö, trafiksäkerhet, funktionalitet)

•

Metoder för ökad fyllnadsgrad

•

ITS

•

Alternativa kraftkällor, drivmedel och hybridteknik (både väg- och
järnvägsfordon)

•

Trafiksystem

•

Beteenden i systemet och hur de kan förbättras

Effekterna av expertstöd, kunskap och information får ett genomslag först i
användningen, vilket gör att det är mycket svårt att bedöma effekterna av dessa
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aktiviteter enskilt. En förutsättning är ett väl fungerande arbete med att sprida
information om forskningsresultat inom sektorn.
3.4.2

Logistik och transportslagsval

Inom godsområdet ska Banverket och Vägverket fortsätta sitt samarbete med
stödjande, samlande och pådrivande aktiviteter. Ambitionen är att tillsammans med
företag, kommuner, landsting, myndigheter och organisationer underlätta och
förbättra transporter genom att:
•

Arbeta aktivt för att restiden och restidsvariationen för gods på utpekade
järnvägsstråk kan minska

•

Arbeta aktivt för att skapa goda förutsättningar för kombinerade transporter,
här ska alla fyra transportslagen samarbeta

•

Arbeta aktivt med att ta fram bättre information om terminaler och last- och
lossningsplatser

•

Öka tillgängligheten till infrastrukturen och terminaler etc.

•

Reducera administrativa hinder

•

Bidra till en sund konkurrens inom godstransportsektorn med olika åtgärder

•

Underlätta för och driva på utvecklingen av e-transport och intelligenta
transportsystem (ITS)

•

Stödja aktörerna att ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav i upphandlingar

•

Stödja aktörerna till att genomföra säkrare och mera miljöanpassade
transporter

Ett hela-transportkedjan-perspektivet gäller för såväl transportköparen som
transportutföraren. Det ställs ofta stora krav på godstransportköparen, till exempel på
god framförhållning och planering av en godstransport och ordnande av avtal och
deklarationer. Transportköparen ställer stora krav på smidiga, säkra och effektiva
omlastningar för att en godstransport ska genomföras på järnväg eller med sjöfart.
Detta måste säkerställas för att åstadkomma en överflyttning av gods från väg till
järnväg eller sjöfart.
Arbetssättet består i att Vägverket och Banverket har gemensamma kundforum för
företagsnätverk, kunddagar, temadagar och workshops. I de olika aktiviteterna
fokuserar man på att utbyta kunskap inom transportslagsval, logistik, val av fordon
och användning av fordon. Kunskapshöjningen har inriktningen att stödja aktörerna
så att de själva kan genomföra åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom de
transportpolitiska målen. Syftet med utvalda företag i företagsnätverk är att
åstadkomma goda exempel, att ge kontinuerligt stöd till vissa viktiga aktörer och att
ha uppdaterad kunskap att sprida till andra företag. Trafiken i Sverige blir alltmer
internationell och därför är det också viktigt att informera och stödja den utländska
trafiken i Sverige.
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3.4.3

Utveckling och användning av fordon

Fordons utformning och användning har stor betydelse för utvecklingen av
transportssystemet. Ambitionen är att stödja olika aktörers arbete inom
huvudsakligen:
•

Energieffektiva eller fossilfria fordon

•

Lågbullrande fordon

•

Säkrare fordon

•

Säkrare och miljöanpassad användning av fordon

Förväntningarna är stora på att tunga vägfordon som drivs med förnyelsebar energi
ska utvecklas och börja införas på marknaden under perioden. Som en annan del i
utvecklingen behövs standardiserade metoder för att mäta bränsleförbrukning hos
tunga vägfordon.
Inom ramen för företagsnätverken med transportköpare kommer även en dialog föras
om ökat kravställande vid inköp av transporter och fordon. Kraven ska omfatta
förbättringar inom klimat, utsläpp, säkerhet och arbetsmiljö. Samverkan med
transportutförare ska fokusera på inköp av fordon som har bättre miljöprestanda och
säkerhet inklusive stödsystem samt säker och miljöanpassad användning.
Det finns en mycket stor säkerhetspotential i att öka regelefterlevnaden inom
områdena bilbälte och hastighet. Kortsiktigt är en ökad hastighetsefterlevnad viktigt,
med övervakning och stödsystem som lämpliga åtgärder . Sänkta hastigheter bidrar
till ökad trafiksäkerhet, sänkt bränsleförbrukning, lägre buller och bättre luftkvalitet.
Den övergripande strategin inom spårtrafiken är incident- och olycksförebyggande.
Risken för katastrofer och enskilda olyckor ska minimeras genom tekniska
stödsystem och separering av spårfordon och annan trafik, inklusive eliminering av
enskilda individers tillträde till spårområden.
3.5

ANNAN VIKTIG VERKSAMHET

Det finns annan viktig verksamhet som finansieras inom sektorsanslaget, men som
inte lika tydligt kan kopplas till sektorsuppgiften. Dessa verksamheter föreslås
utvärderas och hanteras i särskild ordning. Ambitionen är att likartade verksamheter
inom de olika myndigheterna ska finansieras på samma sätt.
Väg- och Trafikdata
Verksamheten väg- och trafikdata levererar information om Vägtransportsystemet
inom områdena:
-

Vägdata

-

Trafikdata

-

Geografisk information

Sektorsverksamhet

30(42)
2009-06-23

-

Hastighetsindex

Väg- och trafikdata används direkt eller indirekt av såväl medborgare som näringsliv
samt även internt inom Vägverket. Andra myndigheter är också användare av vägoch trafikdata. Under 2009 uppgår den del av budgeten som finansieras via
sektorsanslaget, för väg- och trafikdata till cirka 35 miljoner kronor.
Järnvägsmuseum
Järnvägsmuseet finansieras i enlighet med Banverkets regleringsbrev via
sektorsanslaget.
Järnvägsmuseets verksamhet finns i Gävle och Ängelholm. Samlingarna anses
tillhöra världens finaste i sitt slag. Antalet besökare har under 2000-talet uppgått till
mellan 60 000 och 95 000 per år. Jämfört med andra statliga museer är verksamheten
relativt liten och förbrukar ett anslag om cirka 30 miljoner kronor per år.
KY-järnvägsteknikerutbildning
Under ett antal år har Banverket via sektorsanslaget finansierat eller lämnat stöd till
utbildnings motsvarande 7 miljoner kronor till Järnvägsskolans KYteknikerutbildning (kvalificerad yrkesutbildning) och den
Järnvägsingenjörsutbildning som Järnvägsskolan driver tillsammans med Lunds
tekniska högskola. Under 2009 är budgeten för programmet kompetensförsörjning
inom järnvägssektorn (KIS) på cirka 17,5 miljoner kronor och allt går på
sektorsanslaget.
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4

Uppföljning och utvärdering av sektorsverksamheten
”Det är inte allt som räknas som går att räkna,
och inte allt som går att räkna som räknas”.
Albert Einstein

Tydliga och konkreta mål är en viktig förutsättning för att kunna följa upp och
utvärdera arbetets resultat och hur resultaten bidrar till en transportpolitisk
måluppfyllelse. Tydligare målsatta uppdrag kan vara ett sätt att förbättra
drivkrafterna för uppföljning och utvärdering inom och av sektorsverksamheten.
Sektorsverksamheten kan ur ett uppföljningsperspektiv klassas i tre områden:
•

Ta fram och förvalta kunskap (inkl FUD) och information

•

Samverka med aktörer för att skapa måluppfyllelse

•

Övrig verksamhet som bara indirekt bidrar till målen

För att kunna genomföra en bra uppföljning krävs redan vid ställningstagandet till
verksamhetens genomförande att man ställer fyra viktiga frågor:

4.1

•

Vilken potential har verksamheten att bidra till de transportpolitiska målen
(på både kort och lång sikt)?

•

Vilken acceptans hos den valda målgruppen finns det för att bedriva
verksamheten?

•

Vilken betydelse har sektorsverksamheten för att förväntade resultatet ska
uppnås?

•

Kommer verksamheten att bedrivas utan aktivt deltagande eller initiativ från
trafikverken?
UPPFÖLJNING AV FRAMTAGANDE OCH FÖRVALTNING AV
KUNSKAP OCH INFORMATION

Framtagande av kunskap (inklusive FUD) och information följs upp enligt respektive
områdes rutiner. Inom FUD finns i Vägverket och Banverket en specifik FUDdatabas där FUD-projekt följs upp och redovisas. Det som skulle kunna utvecklas är
rutiner för att följa upp implementering och nytta av olika kunskapsmaterial och
informations aktiviteter.
4.2

UPPFÖLJNING AV SAMVERKAN MED AKTÖRERNA

I samverkansarbetet begränsas insatserna oftast till att stödja aktörerna med kunskap,
expertstöd och erfarenhetsutbyten, samt att inspirera till införande av ledningssystem
och åtgärder i dessa. Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse genomförs och
finansieras av aktörerna i samhället – företag, kommuner, landsting, länsstyrelser,
branschorganisationer med flera. Detta gör att arbetet ofta kan vara mycket effektivt i
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ett målperspektiv samtidigt som det gör det svårt att ha kontroll på vad som händer
och vart det leder. Huvuduppgiften är att samla in relevant information från aktörerna
vilket sker under förutsättningen att aktörerna är villiga att tillhandahålla den och att
det bedöms rimligt ur ett ekonomiskt och administrativt perspektiv. Att följa upp alla
de resultat som aktörerna åstadkommer i form av förbättringar i förhållande till de
transportpolitiska målen är ett mycket omfattande arbete.
Banverket och Vägverket har börjat utveckla metoder för att följa upp resultaten av
sektorsarbetet. Genom att utveckla dessa ytterligare kan de på sikt få en bra
uppföljningsmodell. Följande delar ingår i den metod de föreslagit för uppföljning av
samverkan med aktörer:
•

Följa upp aktörernas (samtliga) utvecklingsprocesser inklusive genomförda
åtgärder

•

Följa upp arbetet i detalj hos vissa aktörer ända ut till slutresultatet i systemet
med hjälp av stickprov

•

Analysera och ta fram effektsamband utifrån enskilda åtgärders resultat i
SARA-databasen 1

Genom att följa upp samtliga aktörers utvecklingsprocess och några slumpmässigt
utvalda aktörer på djupare nivå kan en bra sammanställning av resultaten hos
samarbetspartnerna erhållas. Erfarenheten är att rutiner och metoder för uppföljning
behöver utvecklas och förbättras.
4.2.1

Uppföljning av aktörernas utvecklingsprocesser

Det är de aktörer som Banverket och Vägverket samarbetar med som fattar beslut
och vidtar åtgärder som ger effekter i transportsystemet. Det viktiga är att initiera
samarbeten och se till att andra startar sina utvecklingsprocesser.
Aktörernas utvecklingsprocess kan åskådliggöras i form av en trappa.

1

SARA är ett hjälpmedel i form av en webbdatabas som möjliggör att på ett enkelt sätt kunna utvärdera åtgärder som
syftar till att påverka människors beteende i vägtrafiken. Utvärderingen göras så att det går att mäta effekter i form av
bättre miljö och högre trafiksäkerhet.
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UPPFÖLJNING

HANDLING

MOTIV OCH VILJA

INTRESSE
Figur 3: Aktörers utvecklingsprocess

Ett sätt att följa upp resultatet av samarbetet är att följa utvecklingsprocesserna
(trappan) hos samtliga aktörer som verken samarbetar med. Vid trappstegen
”handling” och ”uppföljning” följer verken även upp vilka åtgärder som genomförts
och vilka konkreta resultat som uppnåtts, till exempel i form av besparingar. Detta
förutsätter givetvis att de enskilda aktörerna vill lämna ifrån sig denna typ av
information.
4.2.2

Uppföljning med hjälp av stickprov

För att mera detaljerat följa upp resultaten av det pådrivande arbetet bör en metod
utvecklas. En sådan kan bestå av stickprov som genomförs hos vissa av de aktörer
som samarbete sker med. För att prova idén med stickprov har delprojektet inom
ramen för åtgärdsplaneringen genomfört tio stickprov. Tio olika typer av samarbeten
har utvärderats genom att aktörerna intervjuats. Nyttan har beskrivits utifrån de
resurser trafikverken och aktörerna har lagt ned. Lärdomen av detta försök är att
metoden behöver utvecklas på flera nivåer: dels trafikverkens insatser, dels
aktörernas insatser kopplade till uppföljningen av åtgärderna och vad dessa leder till.
Stickproven ger möjligheter till erfarenhetsåterkoppling som är viktig i val och
genomförande av framtida åtgärder.
Stickproven innebär också att frågan om uppföljning och utvärdering lyfts på
agendan och blir etablerad del i planeringen.
4.2.3

Uppföljning av effekter utifrån vårt deltagande i den kommunala
planeringen

Som nämnts tidigare i rapporten deltar Vägverket och Banverket i den kommunala
planeringsprocessen enligt PBL, vilket bland annat innebär att yttra sig över
översiktsplaner och detaljplaner och medverka i planerings- och samrådsmöten. I vår
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samhällsplanerarroll bevakar de inte bara sektorsansvaret utan även sitt
myndighetsansvar och ansvaret som väg- och banhållare. Här ingår bland annat att
bevaka vägars och järnvägars riksintresse för kommunikationsanläggningar.
Ett sätt att följa upp Vägverkets och Banverkats insatser i den kommunala
planeringen är att genomföra stickprov på ett antal kommunala översiktsplaner och
detaljplaner. Därigenom kan man få en uppfattning om hur de frågor som verken har
framhållit under planeringsprocessen har tagits omhand i planförslag och
konsekvensbeskrivningar.
4.2.4

Sammanställning av effektsamband från SARA-databasen

Vägverket har förenklat den Europeiska metoden MOST-MET till SUMO som är en
metod för att utvärdera och följa upp beteendepåverkande åtgärder inom mobility
management kompletterade med trafiksäkerhet. Ett antal kommuner, landsting och
regioner har börjat använda SUMO. Som komplement till SUMO har SARA tagits
fram. SARA är en webbdatabas där användaren får ett stöd i planering och
genomförande av SUMO-utvärderingar.
Inom det pådrivande arbetet har Vägverket och Banverket en roll i att se till att
utvärderingar av åtgärder genomförs av aktören. SUMO och SARA är en metod och
ett verktyg som verken kan stödja med.
4.3

FORTSATT UTVECKLING AV UPPFÖLJNING

Under perioden behöver satsningar för att utveckla uppföljningsmetodiken
genomföras. Det är dessutom viktigt att i arbetet inspirera aktörerna att utöka sin
verksamhet inom uppföljning och utvärdering.
Utvecklingen av metoder och modeller föreslås bedrivas som FUD-projekt under
några år fram till att etablerade och accepterade metoder finns framtagna.
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5

Effekter gentemot transportpolitiska mål

Effekten av sektorsverksamheten uppstår först när olika aktörer i sektorn genomför
förbättringar av sin verksamhet, till exempel ändrar beteenden, inköp av transporter,
upplägg av resor, på ett sätt som utvecklar transportsystemet i en hållbar riktning.
Sektorsverksamheten i sig generar således inga direkta effekter. I kombination med
andra åtgärder inom Banverket och Vägverkets verksamheter kan
sektorsverksamheten bidra till kostnadseffektiva lösningar.
Sektorsverksamheten kan många gånger bidra till ökad effektivitet i såväl
investeringar som drift- och underhållsåtgärder. Sektorsverksamheten fungerar
därmed som ett smörjmedel för transportsystemets utveckling.
5.1

DET ÖVERGRIPANDE TRANSPORTPOLITISKA MÅLET

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet
i hela landet.
Framväxten av ett hållbart transportsystem förutsätter att samhällets alla aktörer
aktivt involveras och deltar i utvecklingen av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik,
biltrafik och godstransporter. Sektorsverksamhetens roll är att aktivera andra aktörer
att ta sitt ansvar. Samspelet mellan myndigheterna och samhällets privata och
offentliga aktörer skapar förutsättningar för att hitta och genomföra kostnadseffektiva
och långsiktigt hållbara lösningar inom transportsektorn.
Ett tidigt agerande hos trafikverken genom nya samarbetsformer och
samverkansorgan ökar möjligheterna för en samhällsstruktur som i ökad utsträckning
kan försörjas med tåg- och kollektivtrafik. Genom ett aktivt deltagande i
samhällsplaneringen kan miljöproblem relaterade till transportsystemet delvis
förebyggas.
5.2

FUNKTIONSMÅLET TILLGÄNGLIGHET

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra
till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors och mäns transportbehov.
Genom att vara en aktiv dialogpart med bland annat kommuner, landsting och
trafikhuvudmän kring utvecklingen av transportsystemet på det lokala och regionala
planet kan förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
Tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet är viktiga aspekter vid resenärens val av
färdmedel.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i
trafikmiljöer kan öka genom ett arbete där barnen själva aktivt deltar i den
kommunala samhällsplaneringen.
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Sektorsverksamheten skapar förutsättningar för en utvecklad kunskap om hur
transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.
Utifrån trafikverkens aktiva dialog med och mellan transportköpare och
transportutförare hittas lösningar som kvalitetssäkrar och effektiviserar
transportkedjorna. Lösningarna som underlättar överflyttning av godstransporter från
väg till järnväg, energieffektiva och trafiksäkra transporter stärker transporternas
kvalitet och bidrar till ökad internationell konkurrenskraft hos näringslivet.
Kombinationen av åtgärder i trafikverken skapar förutsättningar för en hög
tillgänglighet i och till transportsystemet. Ett trafikslags- och åtgärdsövergripande
perspektiv ger möjligheter till nya kombinationer av lösningar.
5.3

HÄNSYNSMÅLET SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås och att ökad hälsa.
5.3.1

Potentialbedömning säkerhet

Väg
Inom sektorsverksamheten finns en god potential att bidra till förbättringar på
säkerhetsområdet. Potentialen till förbättringar finns i första hand inom följande
områden enligt Vägverkets Publikation 2008:31 Målstyrning av
trafiksäkerhetsarbetet – Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020:
• Hastigheter
• Nyktra förare
• Bältesanvändning
• Cykelhjälmsanvändning
• Säkra personbilar
• Säkra tunga fordon
• Säkra kommunala gator
• Trötta förare
• Värdering av trafiksäkerhet
En grov bedömning är att sektorsverksamheten har potential att bidra med en
reduktion motsvarande ca 100 dödade och ca 600 färre svårt skadade trafikanter år
2020.
I bedömning av trafiksäkerhetseffekter av sektorsverksamheten har publikation
2008:31 målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet – Aktörssamverkan mot nya etappmål
år 2020 varit utgångspunkt. I rapporten har den totala trafiksäkerhets potential tagits
fram. I nedanstående tabell redovisas trafiksäkerhetspotential för
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trafiksäkerhetsarbetet enligt publikation 2008:31. I tabell redovisas också bedömd
potential för sektorsverksamheten. Sektorsverksamhetens potential inom respektive
åtgärdsnära användningstillstånd baseras på expertbedömningar inom Vägverket.
Utifrån etappmålsrapporten har en beskrivning av sektorsverksamhetens omfattning
och exempel på åtgärder gjorts i kolumnen för omfattning.
Exemplen i tabellen är hämtade ur publikation 2008:31.
Användningstillstånd

TS-effekter
totalt
dödade
88

TS-effekt
sektor
dödade
20

Hastighetsefterlevnad
kommunala gator

29

20

Nyktra förare

30

10

Bältesanvändning

40

20

Cykelhjälmsanvändning

10

-

Säkra personbilar

90

70

Hastighetsefterlevnad
på statliga vägar

Sektorsverksamhet

Omfattning sektor

Av de åtgärder som beskrivs är bara en
mindre del åtgärder som genomförs
inom ramen för sektorsverksamhet t ex
försäkringssystem, upphandlingskrav,
utbildning av företagsledningar.
Av de åtgärder som beskrivs är stora
delar åtgärder som VV
informerar/påverkar kommuner m fl att
genomföra t ex ATK, ISA,
upphandlingskrav utbildningar av
beslutsfattare och transportföretag.
Av de åtgärder som beskrivs är mindre
delar åtgärder som genomförs inom
ramen för sektor t ex marknadsföring
av alkolås, upphandlingskrav,
Skelleftemodellen, DDD.
Av de åtgärder som beskrivs är en
medelstor andel sektorsverksamhet t
ex effektiva bältespåminnare på alla
platser i bilen, arbetsgivarkrav,
upphandlingskrav,
Av de åtgärder som beskrivs är det få
som är sektorsverksamhet:
Marknadsföring, Arbetsgivarkrav,
Arbetsmiljökrav, Trafikundervisning i
skolan, utbildning av äldre.
Av de åtgärder som beskrivs är stora
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Säkra tunga fordon

25

15

Säkra kommunala
gator

30

10

Trötta förare

Värdering av
trafiksäkerhet

Kan inte
beräknas
för närvarande.
Kan inte
beräknas
för närvarande.

Totalt

165

Korrigerat för
dubbelräkning
(faktor 0,6)

Ca 100

delar relaterade till sektorsverksamhet:
utveckling av EuroNCAP,
försäkringssystem, arbetsmiljökrav,
fordonshandelns agerande,
upphandlingskrav.
Av de åtgärder som beskrivs är
medelstora delar relaterade till
sektorsverksamheten t ex
upphandlingskrav, differentierade
hastighetsgränser kopplat till ny
teknik, arbetsmiljökrav.
Av de åtgärder som beskrivs är mindre
delar sektorsrelaterade t ex planskilda
gång-, cykel- och mopedpassager,
separerade GMC vägar, utbildningar
Sektorsåtgärder: kontroll av kör- och
vilotider, utbildning av
företagsledningar, information
Sektorsåtgärder: ISO-ledningssystem,
utbildningar, stöd till föreningslivet,
prioritering av TS i samhället,
satsningar på TS i bilindustrin, stöd till
transportföretag, stöd till upphandlare,
konsumentupplysning.

Järnväg
Jämfört med vägtransportsystemet är säkerheten i järnvägstransportsystemet hög sett
i perspektivet av antalet omkomna eller svårt skadade. Inom ramen för
sektorsverksamheten sker en samordning av trafiksäkerhetsarbetet inom
järnvägssektorn som syftar till att upprätthålla och öka den redan höga
säkerhetsnivån i sektorn. Det aktivare deltagandet i samhällsplaneringen förväntas ge
effekter i form av minskat olovligt spårbeträdande.
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5.3.2

Potentialbedömning miljö

Sektorsverksamheten inrymmer möjligheter att bidra till en positiv miljöutveckling.
En potentialbedömning har gjorts inom ramen för den strategiska miljöbedömningen.
För att potentialen ska realiseras krävs att sektorns aktörer genomför de förbättringar
som är möjliga. Trafikverkens sektorsarbete främjar dessa processer. Följande tabell
är en sammanställning av materialet från miljöbedömning. Expertbedömningar har
gjorts i enlighet med Vägverkets sektorsredovisning år 2008. Underlaget till klimat är
hämtat från Vägverkets Publikation 2004:102 Klimatstrategi för vägtransportsektorn.
Klimat
Bedömning av potentialen för klimateffekter är gjorda av experter i enlighet med
klimatstrategin.
Ett minskat totalt transportbehov
Omfattning
Effekten år
2020
Transportsnål bebyggelsestruktur
Samverkan med alla kommuner,
0,3 Mton
länsstyrelser, regioner och vissa
företag
0, 02 Mton
Resfria möten (videokonferenser,
Samverkan med företag, kommuner
telefonmöten och live-meeting,
totalt 100 000 tjänsteresenärer.
distansarbete)
Ca 4 miljoner jobbar i Sverige av dessa
är ca 50% tjänstemän. Vi når 5% av
tjänstemännen.
Logistik (gods: samordnade
Samverkan med 100-200 företag
0,12 Mton
transporter, högre lastfaktor)
antagande om att dessa har
transportkostnader på ca 60 mdkr,
enligt erfarenheter i Vägverkets arbete
med näringslivet.
Minskad nygenerering av biltrafik
Omfattning
Effekt
0,04 Mton
Ökad andel kollektivtrafik
I EET-strategin 2 bedömdes att en
statlig satsning på kollektivtrafik
skulle kunna minska utsläppen med
0,04 Mton till 2020.
Ökad andel cykel och gång
Samverkan med ca 40 kommuner
0,02 Mton
kontinuerligt år för år.
Minskat behov av egen bil
Omfattning
Effekt
Bilpool
Totala potentialen
0,15 Mton
Ökat användande av energisnåla
Omfattning
Effekt
transportsätt
2

Konsekvensbeskrivningar av styrmedel i strategin för Effektivare Energianvändning och
Transporter, EET
Naturvårdsverket RAPPORT 5778 • DECEMBER 2007
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Transportslagsval för gods
Energieffektivisering av och ny
energi i fordon
Energieffektivare fordon

Energimätare på tåg

Utbildningar t ex sparsam körning och
hastigheter (väg och järnväg)

Samverkan med ca 30-50 företag
Omfattning

0,24 Mton
Effekt

Bearbetning av 50 företag och ca 50
0,026 Mton
kommuner x 3 år, vilket innebär 150
företag och 150 kommuner. Totalt 300
organisationer.
Införande av energimätare och åtgärder 11 GWh/år
för att förbättra körbeteende.
när införande
är klart
0,06
Mton
Satsning på information om sparsam
körning så att ytterligare ca 1 miljon
personer använder sig av det 2020
skulle kunna ge en minskning av
utsläppen med 0,06 Mton.

Buller
Buller - Kommunala
bullerskyddsåtgärder
Bullerinventering

Omfattning

Effekt

Det finns cirka 90 kommuner med mer
än 30000 invånare.

Bättre
underlag för
planering av
bullerdämpand
e åtgärder.
60000
personer får
bullernivåer
under
riktvärdena
inomhus. Den
samhällsekono
miska
kostnaden
minskar med
mer än 100
milj kr/år.
10000
personer
bedöms få
bullernivåer
under
riktvärdena
utomhus och

Fasadåtgärder – fönster och skärmar

Om 60000 personer under perioden
2010-2021får fasadåtgärd, innebär det
en bidragskostnad på omkring 180 milj
kr.

Val av beläggning, kommunala vägar

Tystare standardbeläggning läggs vid
känsliga miljöer.
Speciellt tyst beläggning är lämplig i
miljöer där det bor många människor
och ljudnivåerna är minst 5 dBA över
riktvärdena utomhus. Åtgärdena kan
omfatta omkring 30000 personer till
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2020.

1000 personer
nivåer under
riktvärdena
inomhus. Den
samhällsekono
miska
kostnaden
minskar med
65 milj kr/år,
efter 2020.
En sänkning
av verklig
hastighet med
5 km/tim
minskar
bullernivåerna
med 1- 2 dBA.

Omfattning
Nya skärpta gränsvärden för däck,
både personbil och lastbil. För nya däck
finns ett förslag att skärpa gränsvärdena
med 2-3 dBA för tunga fordon och 2 dB
för lätta fordon att börja användas år
2012.

Effekt
Om 1 dBA
tystare fordon
och däck
skulle väljas
konsekvent,
skulle bullret i
alla miljöer
minska och
antal utsatta
boende över
riktvärdena
minska med
omkring
250000
personer. Det
innebär att den
samhällsekono
miska
kostnaden
minskar med
700 milj kr/år,
enbart för
boendemiljöer

Hastigheter

Buller - fordonsutveckling
Konsekvenser av fordonsutvecklingen

Nya skärpta gränsvärden för personbil,
arbete startar 2010, men effekten blir
liten under perioden fram till 2021.
Beroende på teknikutvecklingen av
mer miljömässigt och ekonomiskt
hållbara fordon kan bullret komma att
öka eller minska. Etanoldrift och högre
verkningsgrad för diesel- och
bensinmotorer riskerar öka
motorbullret något. Utveckling av
hybriddrift och elbilar kan kraftigt
minska motorbullret.
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5.3.3

Hälsa

Aktörer såsom kommuner, landsting, trafikhuvudmän och företag genomför åtgärder
som ökar användningen av kollektivtrafik, cykel och gång vilket minskar
klimatpåverkan samtidigt som åtgärderna bidrar till ökad hälsa. Aktiviteter för att öka
gång, cykel och kollektivtrafik användningen genererar ökad fysisk aktivitet.
Inom sektorsverksamheten genomförs även åtgärders inom områdena minskade
utsläpp och buller som har stor potential att förbättra hälsoaspekterna hos
medborgare. Exempelvis kan det strukturerade samarbetet med kommuner för att
minska buller nämnas, se exempelsamlingen.
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1

Inledning

Här följer ett antal exempel från både Vägverket och Banverket på verksamheter som
genomförs inom ramen för sektorsanslaget i arbetet som bedrivs med sikte på
transportpolitisk måluppfyllelse. Exemplens syfte är att mera konkret beskriva
innehållet i sektorsverksamheten.

2

Komplement eller substitut för traditionella fysiska
infrastrukturåtgärder

BANVERKET
ERTMS
Införandet av ERTMS (European Railway Traffic Management System) är ett led i
harmoniseringen av det europeiska järnvägsnätet. ERTMS ställer stora krav på
samordning och samplanering av införandet i järnvägssektorn, eftersom ny teknik
krävs i både infrastruktur och ombord på fordonen samtidigt som omfattande
utbildningsinsatser krävs för berörd personal i olika delar av järnvägssektorn.
VÄGVERKET
E45/väg70 Genomfartspaket Mora
Enligt förstudien som gjordes 2008 utgör den externa genomfartstrafiken en
begränsad del av det totala flödet och de flesta trafikanter har målpunkt i tätorten.
Efter färdigställandet av förstudien har Vägverket beslutat att tillsammans med Mora
kommun och Banverket utreda och samverka kring möjliga åtgärder enligt steg 1 till
3 i fyrstegsprincipen. En förbifartslösning har tidigare studerats men utreds inte inom
ramen för detta objekt.
E45 och väg 70 ingår i det nationella stamvägnätet och båda passerar genom Mora
centrum. Dessa vägar har en viktig funktion för långväga transporter, för regional
trafik, för trafik mellan närliggande tätorter och för lokal trafik inom Mora tätort.
Enligt Vägverkets uppmätta trafikflöden från 2003-2006 varierade trafikmängderna
mellan ca 13 000 och 16 500 fordon per årsmedeldygn på väg E45/väg70 genom de
centrala delarna av Mora. Den skyltade hastigheten genom Mora varierar mellan 50
och 90 km/h. Det finns flera korsningar som har signalanläggningar, några av dessa
har kapacitetsproblem under vissa tider på dygnet.
Identifierade problem:
• Dålig tillgänglighet till målpunkter för främst de oskyddade trafikanterna.
• Otillräcklig säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter.
• Otydlig stadskärna.
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•
•

•

E45/väg 70 och järnvägens placering mellan centrum och Saxviken innebär att
tillgängligt utrymme för åtgärder är delvis begränsat samt att vägarna och
järnvägen utgör en stor barriär mellan centrum och strandområdet.
Noretbrons utformning med två körfält samt gångbana och gång- och cykelbana
med räcke skapar en trång sektion, i kombination med utformningen av några
signalreglerade korsningar som skapar köer under vissa tider på dygnet, medför
detta tidvis svårigheter för räddningstjänsten och ambulanstransporter då det är
enda förbindelsen över Orsaälven.
Ett flertal korsningspunkter längs Vasagatan och Strandgatan har
kapacitetsproblem.

Förslag till åtgärd
I arbetet med åtgärder enligt steg 1 till 3 i fyrstegsprincipen har en studie tagits fram
och fyra mål har satts upp. Ambitionen är att skapa ett förändrat trafikbeteende och
en förbättrad trafikmiljö för alla trafikanter i Mora. Arbetet har Mora kommun och
Vägverket Region Mitt gjort gemensamt. Fyrstegsprincipen är grundligt
genomgången och förslag på åtgärder utgörs enbart av stegen 1,2, och 3. Tanken är
att åtgärderna genomförs successivt under planperioden.
Dessa fyra mål är:
1. Moras centrala infrastruktur ska utvecklas med fokus på hållbart resande och en
hållbar stadsutveckling Mora kommun arbetar aktivt med att skapa en hållbar
stadsutveckling avseende infrastruktur. Exempelvis ska det totala resandet med
kollektivtrafiken år 2015 ha ökat med 10-20 % i förhållande till år 2009.
2. Trafikmängden på Vasagatan ska år 2015 vara 20 % lägre än uppmätt
vardagsmedeldygn 2009.
3. Förbättrad tillgänglighet i Mora. Exempelvis ska vägsystemet i Mora utformas
så att det är lättåtkomligt och användbart för alla trafikantgrupper. Genom
styrning och information till trafikanter bereds Räddningstjänst och
ambulanstransporter företräde under de tider då trafiksystemet är hårt belastat.
4. Förbättrad kapacitet på E45/väg 70 genom Mora. Kapaciteten i vägsystemet ska
öka i förhållande till nuvarande situation . De korsningspunkter som har höga
kapacitetstal ska byggas om till cirkulationsplatser.
5. Tryggare och säkrare trafikmiljö. Exempelvis ska antalet konfliktpunkter mellan
oskyddade trafikanter och motorfordonstrafiken minska i förhållande till
nuvarande situation. Motorfordonstrafiken ska inom stadskärnan färdas på
människornas villkor i låga hastigheter.
Åtgärder som föreslås inom fyrstegsprincipens steg 1-3 är:
Steg 1
Fysisk planering: Stadsplanering för hållbart resande, Trafikstrategi,
Gestaltningsprogram för E45/väg 70 Trafikstrategin är ett samlat
planeringsdokument för kommunen och anger trafikplaneringens inriktning under en
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period framåt förslagsvis 5-10 år. Det finns många idéer och tankar om hur tätorten
ska utvecklas. För att möjliggöra en ombyggnation behöver utformningen av
gaturummet studeras i ett gestaltningsprogram.
Arbets- och tjänsteresor: Underlätta samåkning, Främja distansarbete, Telefonmöten
och videomöten, Skapa bilpooler. Om man har för avsikt att minska antalet fordon är
det viktigt att andelen resor med anknytning till arbete eller tjänster minskar, utförs
effektivare eller flyttas över till andra mer hållbara transportalternativ.
Information och attitydpåverkan: Projektledare 50 %, Information och
beteendepåverkan, Effektivare resande och ändrat färdmedelsval. En viktig del i
arbetet med att förändra valet av färdmedel är att arbeta med olika åtgärder som
syftar till att förändra invanda beteenden och vilken attityd som man har till sitt
resande. Arbetet med dessa frågor tar mycket tid och för att nå resultat krävs det att
arbetet fortgår och blir en naturlig del av kommunens arbete med ett hållbart
transportsystem. Denna projektledare har till uppgift att hjälp kommunen i arbetet
med informationsspridning, marknadsföring samt olika påverkansprojekt.
Förbättrad kollektivtrafik: För att minska belastningen i trafiksystemet krävs bl.a. att
flera personer som idag använder bilen i framtiden använder kollektivtrafiken som
färdmedel, främst gäller detta för arbetsresor under vardagar. För att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafiken föreslås ett antal förbättringar avseende nya
turer och ökad turtäthet på befintliga tätortslinjer.
Steg 2
Styrning och reglering: Styrning och trafiksignaler, Trafikstyrning VMS,
Trafikmodell, P-avgifter allmänna P-platser och vid arbetsplatser, Skatt på
subventionerad parkering. Trafiksignaler kan användas för att aktivt styra och
prioritera trafik. I Mora har man framförallt diskuterat prioritering av ”Blåljus” trafik
(räddningstjänst). Detta för att säkerställa hög framkomlighet i de aktuella
korsningarna under utryckning. För Mora kommun kan VMS vara en del ibland
andra åtgärder för att effektivare utnyttja vägrummet genom att vara ett stöd vid vissa
scenarier eller bidra till att eventuella mindre fysiska åtgärder kan utnyttjas
effektivare.
Med hjälp av en trafikmodell kan man testa åtgärder och dess effekter på hela
vägnätet innan man genomför dem. De flesta åtgärder enligt 4-stegsmodellen kan
testas och utvärderas.
Förskjutna arbetstider: Genom att få fler Morabor att resa till och från arbetet på
andra tider än när vägnätet är hårt belastat skapas en förbättrad kapacitet i
vägsystemet utan att någon ombyggnad sker.
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Steg 3
Gång- och cykelvägar: Med åtgärderna får Mora tätort ett sammanhängande gångoch cykelvägnät, vilket är viktig förutsättning för att skapa ett attraktivt alternativ till
bilen. Cykelparkeringar försedda med tak placeras vid affärer, affärsstråk och
serviceställen.
Vägåtgärder: På sträckan mellan Morkarlbyvägen - Älvgatan - Badstugatan planeras
en ombyggnad som syftar till att skapa ett trafikrum som i möjligaste mån är anpassat
efter de olika trafikgrupperna. I anslutning till det planerade resecentrat finns behov
av en planskild passage för de oskyddade trafikanterna. På sträckan mellan Älvgatan
och Noretrondellen planeras en ombyggnad som innebär en viss breddning av
befintlig väg för att bereda plats åt Räddningstjänst och ambulanstransporter.
I anslutning till de statliga vägarna har ett antal korsningspunkter med höga
kapacitetstal samt en osäker trafikmiljö identifierats. Korsningarna planeras att
byggas om till cirkulationsplatser och vid behov byggs säkra passager för de
oskyddade trafikanterna.

3

Samverkan för effektiv användning av transportsystemet

BANVERKET
Program för en enad järnvägssektor
I Sektorsrådet för järnvägen utvecklar sektorns aktörer gemensamma
målsättningar och arbetssätt. Ett första gemensamt program utarbetades
redan 2002. Under 2006 enades sektorns aktörer om ett nytt sektorsprogram
där roller och ansvar fördelats på ett tydligare sätt vilket gett större
möjligheter att följa upp arbetet. Sektorsprogrammet baseras på olika
avsiktsförklaringar mellan berörda aktörer. Syftet med dessa
avsiktsförklaringar har varit att tydliggöra vilka aktörer som står bakom
målsättningarna. I dagsläget finns det avsiktsförklaringar tecknade inom
områdena trafiksäkerhet, security, trafikinformation, ERTMS,
miljöprestanda, Kraftsamlingar för ökad punktlighet samt för säkrad
kompetensförsörjning inom järnvägssektorn. Avsiktsförklaringarna har
olika karaktär och struktur. Det primära har varit att parterna inom ett
område upplever att avsiktsförklaringen är ett stöd för det fortsatta arbetet,
inte att den följer en och samma mall.
Sektorsrådet för trafik- och elsäkerhet driver säkerhetsfrågor inom
järnvägsbranschen och består av Banverket, Branschföreningen
Tågoperatörerna, SL, SJ, Green Cargo, Bombardier Transportation och
Rosenqvist Entreprenad AB. Viktiga frågor som hanterats och resultat som
kommit ur detta samarbete är bland annat det trafiksäkerhetsprogram som
togs fram för perioden 2004-2006
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Våren 2005 etablerades ett sektorsgemensamt råd för trafikinformation med
deltagande av Banverket, Branschföreningen Tågoperatörerna, SLTF,
Samtrafiken, Rikstrafiken, Jernhusen och Vägverket.
Järnvägssektorns säkerhetskonferens
Järnvägssektorns säkerhetskonferens är ett forum för att sprida trafik- och
elsäkerhetsrelaterad information i branschen, att inspirera till nya insatser
inom säkerhetsområdet genom att få ta del av aktuella projekt (vad, hur och
varför vi gör det) och andra aktiviteter, men också att på ett enkelt sätt
sprida kunskap om den forskning som sker inom järnvägssektorn.
Konferensen är därigenom ett forum för kompetenshöjning och
kompetensspridning.
Konferensen syftar också till att skapa en värdefull mötesplats för alla i
järnvägsbranschen där man kan utbyta erfarenheter och därmed skapa
personliga nätverk. Konferensen arrangeras årligen. Säkerhetskonferensen
har funnits i många år. Från att ha varit en Banverksintern angelägenhet har
den utvecklats till en mötesplats för hela järnvägsbranschen.
Målgruppen för konferensen är alla som genom sitt arbete kommer i kontakt
med säkerhetsfrågor, det vill säga säkerhetshandläggare, operativ personal,
chefer och övriga intresserade. Chefer och säkerhetshandläggare är
prioriterade målgrupper.
Kraftsamlingar
Under 2007 påbörjades Kraftsamlingar för att komma tillrätta med de
omfattande punktlighetsproblemen i framför allt storstadsområdena. Detta
arbete har inte varit en del i det sektorsprogram som togs fram 2006, utan är
i stället ett bra exempel på där gemensamma satsningar fått snabb effekt
samtidigt som nyttan är stor både på kort och på lång sikt för såväl resenärer
som för godstransportköpare. Dessutom ökar kundernas förtroende för
järnvägssektorns förmåga att hantera problem som uppkommer.
Kraftsamlingen i Stockholm inbegriper ett samarbete mellan Banverket, SJ
och SL som alla vidtar åtgärder som syftar till att halvera förseningarna i
området till år 2010. Motsvarande samarbeten med berörda aktörer har
under 2008 initierats i västra Sverige och i Öresundsregionen.
Införande av energimätare på järnvägsfordon
Införandet av elenergimätare på lok pågår, och erfarenheterna från den tyska
järnvägen visar på en möjlig energibesparing på 5-10 procent,vilket innebär
100-200 GWh. Det motsvarar 60-120 miljoner kronor per år som kommer
tågoperatörerna tillgodo. Införandet av energimätare är frivilligt, men
utifrån de goda exempel och den potential för kostnadsbesparingar det
innebär så förväntas genomslaget för energimätare kunna bli mycket stort. I
dagsläget har det införts på 120 lok hos Green Cargo, vilket kan jämföras
med det totala antalet lok som trafikerar järnvägen, cirka 1 500 stycken.
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Inom ramen för Projektet Rail-Energy pågår ett antal olika delprojekt med
avsikt att effektivisera energianvändningen vid tågdrift. Banverket har tagit
en aktiv roll i detta arbete samt engagerat olika högskolor och ledande
svenska experter inom området.
Bulleråtgärder på fordon
Nya persontåg har generellt lägre bullernivå, även om fordonen upphandlats före
2007. Nya pendeltåg av typen X60 har generellt en bullernivå på minst 3–4 dBA och
upp till 8 dBA lägre bullernivå jämfört med äldre tågtyper (X1 och X10).
För att få en utveckling av tystare bromsblock på godsvagnar är det viktigt att
järnvägsföretag deltar i test av nya bromsblock. Green Cargo har under 2008 fortsatt
att testa nya bromsblock på befintliga godsvagnar. Hösten 2008 startade ett stort test
med så kallade LL-block på två kompletta tågsätt i den så kallade Stålpendeln mellan
Luleå och Borlänge. Godsvagnarna i de två tågsätten har utrustats med två olika
typer av LL-block. Livscykelanalyser av slitage och kostnader kommer att
genomföras. I testerna planeras även bullerutvärderingar. Under förutsättning att
rälsen är i bra skick kan åtgärden med nya bromsblock förväntas leda till en
ljudreduktion på upp till 8-10 dBA.
Åtgärder mot obehörigt spårbeträdande
För att minska problemet med personer som obehörigt vistas i spårområdet investeras
i stängsel, kameraövervakning med mera. För att nå full effekt av dessa investeringar
behöver de dock kompletteras med sektorsåtgärder. Banverket bedriver sedan många
år ett omfattande arbete för att informera barn och ungdomar om de risker som finns
i järnvägsmiljön, främst risken för elolycksfall och påkörning. Detta sker genom
besök i skolklasser, framtagande av filmer och annat informationsmaterial,
information till lärarpersonal, information på Banverkets hemsida med mera. En rad
aktiviteter genomförs också för att informera och påverka allmänheten, ofta i
samverkan med andra aktörer inom sektorn.
Framtagandet av informationsmaterial sker ofta i direkt samverkan med andra aktörer
inom järnvägssektorn. Informationsmaterial som vänder sig särskilt till barn och
unga blir snabbt föråldrat och behöver därför regelbundet ses över och moderniseras.
Det är också viktigt att sektorns aktörer som har behörighet att vistas i spårområdet
bär föreskriven klädsel som visar att de har rätt att vara där.
Vid medverkan i tidiga skeden av samhällsplaneringen måste trafiksäkerhetsaspekten
också beaktas för att undvika lösningar som genererar en ökning av förekomsten av
obehörigt spårbeträdande.
Den potentiella nyttan av åtgärder inom detta område är stor, eftersom en mycket stor
andel av de cirka 100 dödsfallen som inträffar inom spårtrafiksystemet varje år
orsakas av obehörigt spårbeträdande
Informationsinsatser till vägtrafikanter
Banverket har under drygt 20 år aktivt arbetat med att bygga bort plankorsningar och
öka skyddet på de befintliga. Detta har resulterat i att antalet döda och skadade i
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samband med plankorsningsolyckor har minskat. Trots att antalet plankorsningar
kraftigt har minskats, sker det cirka 30 plankorsningsolyckor per år. Banverket har
därför de senaste åren även arbetat med information om riskerna med att passera
järnvägsspåret på en plankorsning.
Bland annat har en informationsfilm tagits fram som riktar sig till körkortselever i
åldrarna 16-25 år. Denna film har använts i olika sammanhang såsom
körkortsutbildning, tv- och bioreklam. Trots att plankorsningar minskar och skyddet
ökas på de befintliga, samt att informationsinsatser sker, så ligger antalet olyckor
relativt konstant. Därför bör bland annat informationsinsatserna ökas markant.
Banverkets samarbete med kunder och entreprenörer
Banverkets uppdrag är att leverera tåglägen, utveckla Banverkets järnvägsnät samt
samordna och driva på utvecklingen i järnvägssektorn. För att kunna uppnå dessa
mål krävs ett kontinuerligt och nära samarbete med kunderna, järnvägsföretagen och
i förekommande fall med resenärer på tågen och godsköpare. Detta i syfte att få ta
del av kundernas åsikter och behov.
Att arbeta på järnvägsnätet är förenat med stora risker därför ställer Banverket stora
krav på de entreprenörer som beställs. Bland annat ställs kompetenskrav för att få
vistas på spårområdet. Kraven regleras i de förfrågningsunderlag som används vid
alla upphandlingar. För att samarbetet ska fungera optimalt med anlitade resurser
krävs även i detta fall en öppen dialog.
Sociala dialogen för järnvägssektorn
Europeiska kommissionen beslöt 1998 att den sociala dialogen även skulle finnas på
sektorsnivå. Samma år bildades sektorskommittén för järnväg.
I denna möts arbetstagare och fackliga företrädare, under ledning av kommissionen,
för att ha en aktiv dialog inom i första hand följande områden; utbildning,
sysselsättning, hälsa och säkerhet, arbetsförhållanden, demografi, tillväxt,
jämställdhet och diskriminering. Men det kan även tillkomma andra områden som
ligger inom ramen för det sociala området.
Förhandlingarna i den sociala dialogen kan leda till konkreta avtal, inklusive
kollektivavtal mellan parterna. Avtalen kan även vara en rekommendation eller en
gemensam ståndpunkt i viktiga frågor. Dessa uppgörelser kan även genomföras
antingen av de sociala parterna eller av medlemsländerna, eller genom beslut i
ministerrådet. Det sistnämnda innebär att det blir lagstadgat och att det kommer att
gälla för hela industrin eller sektorn.
Arbetsgivarsidan företräds av Community of Railway and Infrastructure Companies
(CER) och European Rail Infrastructure Managers (EIM), där Banverket är medlem.
Arbetstagarsidan representeras av European Transport Workers Federation (ETF)
som är den fackliga organisation som täcker hela transportsektorn inklusive
järnvägen.
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VÄGVERKET
Kommunala bullerskyddsåtgärder
Utifrån Vägverkets sektorsansvar att stödja och driva på arbetet inom
vägtransportsektorn när det gäller att uppnå politiskt beslutade mål inom buller och
öka effekten av åtgärder inom det kommunala bullerarbetet, har ett projekt med
nationellt och regionalt deltagande startats. Vägverket kan vara stödjande och
stimulerande gentemot kommunerna till ett ökat engagemang i bullerfrågor, men
Vägverket har inte mandat att besluta om åtgärder. Dessutom finns det begränsat
finansiellt utrymme för bullerskyddsåtgärder i länsplanerna.
Regionalt består arbetet dels av stödjande arbete gentemot valda kommuner, dels
information om statsbidrag till samtliga kommuner. För att samverka i dessa delar
kan en arbetsgrupp bildas med kunskap inom buller, sektorsarbete,
samhällsplanering, hantering av statsbidrag och kommunikation. Arbetsgången för
det riktade kommunala bullerarbetet föreslås vara i olika steg enligt beskrivning.
1) Regionerna gör en nulägesbeskrivning av bullerarbetet i kommuner med mer än
30 000 invånare, för att kunna prioritera vilka kommuner som insatser ska riktas till.
2) Utifrån nulägesbeskrivningarna gör regionerna en bedömning av vilka kommuner
som har potential att snabbt kunna åstadkomma bullerskyddsåtgärder.
3) Regionerna agerar/stödjer (genomför arbetet) gentemot de kommuner som
valts ut. Syftet är att så kostnadseffektivt som möjligt driva på så att nödvändiga
bullerskyddsåtgärder genomförs.

Kommunens arbete

Vägverkets ev. stödjande
uppgift

Verktyg

Besluta om att arbeta
med buller

Tillhandahålla information,
råd och stöd om varför, hur
man kan göra med mera.

Informationsmaterial med
faktablad.

Göra en
bullerinventering

Eventuellt bidra finansiellt till
inventering

Faktablad – hur man
upphandlar konsult för att
inventera, krav med mera

Upprätta en
åtgärdsplan

Tillhandahålla information,
råd och stöd om åtgärder,
möjligheter till statsbidrag

Faktablad om val av olika
åtgärder (fasadåtgärder –
fönster, skärmar), BUSE,
val av beläggning,
hastighet.

SKL:s ”Tyst i Bullerbyn”

Handbok om statsbidrag
Genomföra åtgärder
enligt plan

Tillhandahålla information,
råd och stöd om upphandling
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Följa upp

mm

fönsteråtgärd etc

Samla in uppgifter

Uppföljningssätt ska
utvecklas

Tabell 1. Beskrivning av arbetet i kommun, samt Vägverkets ev stödjande uppgift, för
att åtgärda buller längs kommunala gator och vägar.
Parallellt med riktat arbete kan regionerna inspirera övriga kommuner
Seminarier, kommunträffar och annan kommunikation om bullerproblematiken, goda
exempel och fungerande arbetssätt från andra kommuner (t ex Sthlm) kan informera
och inspirera fler att ta sig an buller och påbörja arbetet.
4) Regionerna 1 följer upp kommunernas genomförande av åtgärdsplaner som bidrar
till målen.
Objektiva fakta, lösningar och avsikter (OLA)
Många företag, myndigheter och organisationer kan bidra till ett säkrare
vägtransportsystem. OLA är exempel på ett arbetssätt där olika aktörer samlas för att
tillsammans försöka lösa ett gemensamt problem. Förkortningen står för objektiva
fakta, lösningar och avsikter.
OLA utgår från att vissa aktörer, de så kallade systemutformarna, alltid har det
yttersta ansvaret för säkerheten i vägtransportsystemet. Som systemutformare räknas
bland andra Vägverket, kommunerna, fordonstillverkare och transportföretag.
Lösningar och åtgärder ska identifieras utifrån systemutformarens ansvar, den
enskilde trafikantens tålighet mot krockvåld och trafikantens benägenhet att begå
misstag.
Arbetssättet OLA ger varje systemutformare möjlighet att utifrån redovisade fakta
om en olycka visa vilka åtgärder man vill och kan vidta för att förhindra att en
liknande inträffar igen. Systemutformarna ska ge en avsiktsförklaring för respektive
problemområde. En avsiktsförklaring är en beskrivning av vad som ska göras, när
och av vem, samt omfattning och motiv. Arbetssättet används på nationell, regional
och lokal nivå.
I Plankorsnings-OLA kom Vägverket och Banverket överens om att tillsammans
arbeta med att förbättra säkerheten rörande plankorsningar genom att bland annat ta
fram rutiner för förbättrad och gemensam erfarenhetsåterföring kring en
olycksutredning. I detta projekt slöts även en överenskommelse med Banverket,
Sveriges Kommuner och Landsting och Storstockholms Lokaltrafik om att starta ett

1

Man kan fundera om det är arbetseffektivt att varje kommun blir tillfrågad av regionen om
en mängd olika uppgifter som VV i rollen som sektorsansvarig myndighet behöver ha
kunskap om. (Ex buller, alkolås, mm). Kan eller bör SKL vara samordnande part i detta?
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samarbete kring att utveckla och förbättra de föreskrifter som rör plankorsningar med
spårväg.
I Senior-OLA slöt Vägverket en överenskommelse med Konsumentverket om att
tillsammans verka för att säkerhetsinformation ska finnas tillgänglig i samband med
köp av nya och begagnade bilar. Vägverket ska tillsammans med NTF,
pensionärsorganisationer och Trafikmedicinskt centrum ta fram riktad information
till äldre trafikanter samt råd och stöd till anhöriga om fortsatt bilkörning.
Skelleftemodellen
Skelleftemodellen har, sedan den introducerades, blivit ett alltmer vedertaget och
effektivt redskap för att minska antalet alkohol- och drogpåverkade i trafiken och
därmed också minska antalet alkohol- och drogrelaterade olyckor.
I Skellefteå började arbetet med att hitta en modell för att försöka komma tillrätta
med rattfylleri. Statistiken visade att många ertappade var återfallsförbrytare och
alkohol- och drogberoende. Med det som utgångspunkt utvecklade man 1999 en
samarbetsmodell mot rattfylleri – den så kallade Skelleftemodellen.
Medverkan är frivillig för den som kört onykter eller drogpåverkad, polisen lämnar
ett erbjudande om samtal redan vid vägkanten. Socialtjänst eller beroendevård
kontaktar den som tackat ja inom 24 timmar.
Drygt 200 kommuner, det vill säga mer än 75 procent av kommunerna, använder
modellen. Målet är att tio procent av dem som tackat ja inte ska återfalla i rattfylleri.
Snöskoter
Vägverket Region Mitt fick 2007 i uppdrag av generaldirektören att samordna arbetet
med snöskoterfrågor i landet. Region Mitt skulle använda det arbete som Region
Norr hade tagit fram under några år som underlag för arbetet.
I januari 2007 bjöd Vägverket in representanter från organisationen Snöskoter
Sverige till en första träff. Det var några som hade varit med i det tidigare arbetet i
Region Norr och några nya. Fokus på träffen var att analysera vad de olika
organisationerna ansåg som de viktigaste frågorna att jobba med framåt och som de
själva ville jobba med (eventuellt tillsammans med någon annan organisation).
Resultatet av det mötet blev att vi senare under året skrev på en överenskommelse för
åren 2007-2012 inom ett antal prioriterade områden. Varje år ska vi komma överens
om en handlingsplan med de åtgärder som vi ska göra tillsammans. Vägverket leder
ett Nationellt Snöskoterråd med representanter från Naturvårdsverket,
Rikspolisstyrelsen, Sametinget, Länsstyrelsen Norrbotten, Kommunförbundet
Norrbotten, LRF, skoterorganisationerna Snofed och SSCO.
Några aktuella projekt: information om svenska skoterregler på 8 språk, information
om skoter och mark- och skogsskador, information om renar och skoter,
alkolåsförsök, biodrivmedelsförsök, översyn av ansvaret för tillsyn av skotertrafik,
översyn av skyltning av leder och varningsmärkning på vägar.
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Samverkan med näringslivet och offentliga organisationers aktörer
Syftet med samverkan med aktörer är att etablera samarbete med aktörer inom
sektorn som bidrar till att vi kan uppnå det övergripande målet ”att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet”. Målet med samverkan är att bidra till
de transportpolitiska delmålen; tillgänglighet, säker trafik, god miljö, regional
utveckling och ett jämställt transportsystem.
Den ökande personbils- och lastbilstrafiken innebär ökade utsläpp, mer buller, fler
olyckor och ökad trängsel. Det är därför viktigt att vi börjar tänka på ett nytt sätt när
det gäller vårt resande och våra transporter. Påverkansarbetet innebär att inspirera
samarbetspartners och aktörer att delta i arbetet med att ändra resandet och/eller
transporterna. Prioriterade åtgärdsområden 2009 är:
•

Energieffektiv användning av fordon (CO2)

•

Energieffektiva fordon (CO2)

•

Säker användning av fordon (hastighet, bälte och alkohol & droger)

•

Säkra fordon (ISA och alkolås)

•

Logistik och val av transportslag - Effektivare planerade resor och
transporter (CO2)

Samverkan med näringslivet omfattar cirka 150 företag. Företagen är stora nationella
företag, såsom ICA, COOP, IKEA, Lantmännen, Stora Enso, Schenker, Green Cargo
med flera. Samverkan med offentliga organisationer omfattar kommuner, landsting
och myndigheter. Exempel på samarbetspartner är Stockholm Stad, Lunds kommun,
Landstinget i Dalarna.
Vägverkets roll är att informera, inspirera och stödja aktörerna så att de kan utveckla
sin process i den egna organisationen för miljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet, regional
utveckling och jämställdhet. Utvecklingsprocessen är en teoretisk princip som
beskriver den övergripande utvecklingen för alla transporter eller för en viss typ av
resor eller transporter (segment). I det praktiska arbetet är processen inte så linjär; det
kan gå både upp och ned och den kan även hoppa över steg.
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Aktörers utvecklingsprocess
Syftet med
påverkansarbete
är att inspirera
samarbetpartners
att gå upp för
trappan.

Figur 1: Aktörens utvecklingsprocess/utvecklingstrappan

Uppföljningen av påverkansarbetet ska gälla både organisationens utveckling av sin
process, och hur detta har lett fram mot de transportpolitiska målen. Dessutom
efterfrågas kunskap om effekterna av olika typer av åtgärder.
Klimatneutrala transporter – ett samarbete för ett bättre klimat
Kunskapen om hur människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och vilka
effekter det kan få har under senare år fått ett brett genomslag. En effektivt
fungerande godstransportsektor är en nödvändig del av ett modernt tillväxtorienterat
samhälle.
Samtidigt står godstransporterna, som de bedrivs i dag, för väsentliga utsläpp av
klimatpåverkande koldioxid. Att minska transporternas klimatpåverkan är en stor
utmaning, inte minst på grund av sektorns stora beroende av fossila bränslen. Det är
därför som Göteborgs miljövetenskapliga centrum vid Chalmers och
Göteborgsuniversitet, Preem AB, Schenker AB, Volvo Lastvagnar AB och
Vägverket startat ett samarbetsprojekt kallat Klimatneutrala godstransporter på väg.
Syftet med projektet är att visa hur klimatpåverkan från de vägburna
godstransporterna i Sverige kan reduceras genom olika åtgärder och vad de
medverkande aktörerna kan bidra med. I fokus för arbetet stå effektivare transporter,
effektivare bränsleproduktion, effektivare fordon och en utökad användning av
förnybara bränslen.
För att få en vetenskaplig grund för samarbetet har en förstudie genomförts. En
halvering av klimatpåverkan från en typisk svensk fjärrtransport är möjlig mellan
2005 och 2025. Den historiska trenden att mer trafik per automatik leder till större
utsläpp kan således brytas. Grunden för koldioxidneutrala godstransporter är lagd.
Gruppens högt satta mål är att halvera klimatpåverkan från godstransporter redan till
2020.
Skogskvalitet på väg
På Sveriges Åkeriföretags skogsdag i Järvsö 2003 ställde sig VSV frakts VD Mats
Brindbergs upp och sa att de och några åkerier tänkte enas om en
trafiksäkerhetsplattform och jobba förebyggande tillsammans. Vägverket erbjöd att
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bidra med kunskap och stöd i samarbetade med dem. Senare träffades VSV,
Träfrakt, Skogsfrakt och Jämtfrakt (numera Reaxcer) tillsammans med Vägverket
och Sveriges Åkeriföretag, och började skissa på ett projekt. År 2004 skrevs en
överenskommelse på i Tylösand. Under den första etappen av projektet var
Vägverket relativt aktiva i gruppen. Vägverket var sammankallande. Det tydligaste
exemplet på åtgärd i projektet är den utbildning i attityder och beteenden som cirka
1 500 chaufförer har genomgått.
Nu i etapp 2 driver företagen arbetet själva, med en anställd projektledare (Torbjörn
Carlsson, före detta Skogsåkarna - numera seniorkonsult). Vägverket deltar i
projektgruppen, men nu mer som bollplank och kunskapsstöd. Verksamheten har så
att säga gått över i en förvaltningsfas.
Stora Enso
Under 2006 skrev Vägverket och StoraEnso en överenskommelse om projektet
Smarta transporter genom Sverige. Efter fem års kontakter till och från, så har
dialogerna lett fram till ett konkret projekt. Projektet handlade om kravställning och
uppföljning på de åkerier som kör åt StoraEnso. StoraEnso har tyckt att arbetet med
Skogskvalitet på väg har varit bra och vill göra något liknande från köparsidan.
StoraEnso har fått QIII:s kvalitetsbevis för sin transportupphandling - både för
inleveranserna av råvaror till industrin (StoraEnso skog) och utleveranserna av
färdiga varaor (StoraEnso logistics). Projektets första fas är avklarad, i och med ett
seminarium i februari 2009 dit deras kunder och konkurrerande företag var inbjudna.
De vill att deras arbete ska spridas vidare i branschen. En fortsättning i någon form
diskuteras för närvarande.
Kustfraktarna (numera VTG) och SÅTAB
I början av 2000-talet samarbetade Vägverket med Kustfraktarna med bland annat
sparsam körning och effektivisering av deras transporter. Ett resultat av det
samarbetet blev att de lade över transporter av flis från en terminal i Kramfors till
fjärrvärmeanläggningar i Mälardalen från väg till järnväg.
Det ledde i sin tur till ett samarbete med SÅTAB som är transportköparen, som
också har fått QIII-bevis för sin transportupphandling.
Coop
Coop Sverige väljer, enligt en debattartikel, att lägga majoriteten av alla långväga
transporter på järnväg med stora miljövinster som resultat. Koldioxidutsläppen
kommer att minska med cirka 8 000 ton per år. Trots oroliga tider med finanskris och
lågkonjunktur får inte klimatfrågan komma i skymundan. Coop vill gå i frontlinjen
när det gäller miljövänliga transporter inom dagligvaruhandeln, både när det gäller
tåg samt utveckling av miljövänliga lastbilstransporter. Detta för att minska risken
för en framtida klimatkatastrof samt att de är övertygande om att affärsnytta och
aktsamhet om miljön alltid måste gå hand i hand.
Dagligvaruhandeln svarar för en ansenlig del av koldioxidutsläppen när det gäller
godstrafik och godstransporter står för en majoritet av Coops totala utsläpp.
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Statistiken visar att de måste hitta en bättre lösning på hur de transporterar varor i ett
så utsträckt land som Sverige. Coop har tidigare skrivit på Näringslivets
klimatupprop med målet att minska koldioxidutsläppen från den egna verksamheten
med 30 procent senast 2020. Den nya lösningen gör att Coop redan nu minskar sin
totala klimatpåverkan med tio procent.
TRAVEL PLANplus
TRAVEL PLANplus (Travel Reduction Attainment Via Energy efficient Localities
PLANning) är ett EU-projekt med målet att etablera nätverk för lokala resplaner på
fyra platser i Europa.
Syftet är att få anställda på arbetsplatser att resa till och från arbetet på ett mer
energieffektivt sätt. Projektet kommer att genomföras av fem deltagande länder
genom att arbeta med energieffektivisering och Mobility Management och ska
resultera i lokala resplaner.
I Sverige har man valt ut Arlanda som exempel, närmare bestämt området Södra
Cargo och de företag som finns där. De andra länderna som är med i projektet är
Storbritannien, Spanien och Ungern samt Nederländerna. Projektet har initierats och
hålls ihop av en grupp forskare på Loughborough University i Storbritannien.
Mätning och utvärdering kommer att ske genom systematiskt insamlande av data,
inte bara för att sammanställa påverkan på transporter och energiförbrukning, utan
också för att ge information om implementeringsprocessen till beslutsfattare och
andra berörda.
Lokal resplan ska i detta sammanhang tolkas som en metod för att, tillsammans med
arbetsgivare och anställda, mäta och analysera resmönstren till och från arbetsplatsen
för att med dessa som grund ta fram alternativ till ensambilåkande. Med en väl
fungerande resplan kommer ett arbetsområde (i detta fall Södra Cargo området på
Arlanda) att minska koldioxidutsläppen från de anställdas resor till och från jobbet.
Kustom – Kommunsamverkan om trafiksäkerhet och miljö
Kustom, som funnits sedan fem år tillbaka, är ett samarbete mellan Vägverket i
Region Väst och medverkande kommuner i frågor som rör trafiksäkerhet och miljö.
Projektet drivs i samverkan med kommuner som vill prioritera att arbeta strukturerat,
målinriktat och med uppföljning av frågor som rör trafiksäkerhet och trafikens
miljöfrågor. Från och med 2009 har Vägverket förlängt samverkansavtalet med 34
kommuner i Värmland och Västra Götaland. Flera kommuner har valt att arbeta
tillsammans med en eller två andra kommuner i kommungrupper. I varje
kommungrupp finns det i dag en samordnare, Kustomsamordnare, som är anställd av
en av kommunerna i gruppen. Kustomsamordnarens roll är att stödja det arbete och
de projekt som prioriteras i kommunen – men inte att utföra arbetet själv.
Samordnarnas uppgifter är bland annat att föra samtal med beslutsfattare, informera
och anordna arrangemang på företag och i föreningar, skapa kontakter med media, ge
kommunerna hjälp med faktaunderlag för rese- och transportpolicy.
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Projekten som drivs av kommunerna har delats in i sju fokusområden, utifrån sin
inriktning. Inom Kustomprojektet kommer kommunerna att arbeta med frågor som är
särskilt utpekade som kritiska för att nå nollvisionens mål och minskad
klimatpåverkan. Kommunerna ska arbeta med mål inom fokusområden med effekt på
trafiksäkerhet, klimat och hastighet.
•

Hastighet

•

Barns skolväg

•

Trafiknykterhet

•

Fordon och bränsle

•

Arbetspendling

•

Logistik och ruttplanering

•

Trafikbuller

En av många positiva sidoeffekter som Kustomprojektet medfört är att samarbetet
överlag har ökat mellan kommuner som gått samman och gemensamt anställt en
samordnare. Arbetet planeras och genomförs av kommunen eller kommungruppen i
samverkan med Vägverket, som även bidrar med kunskapsstöd till kommunerna.
Genom att kommunerna arbetar med projekt inom fokusområdena ges kunskap och
insikt om trafiksäkerhet och klimatpåverkan. På så sätt skapas en högre
medvetandenivå som så småningom leder till ett trafiksäkrare beteende. Detta gäller
både hur man beter sig i trafiken och hur man beter sig som
trafiksäkerhetskonsument och påtryckare. Mer information om Kustom finns på: http:
//www.vv.se/Startsida-foretag/Trafiken/Projekt-inom-trafik--miljo/Kommunsamverkarntrafiksakerhet--miljo/

Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborgs kommun
Vänersborgs kommun har under åren 2006-2008 i samarbete med Vägverket drivit
projektet Lokal samling för trafiksäkerhet i Vänersborg. Arbetssättet, som från början
är ett nationellt initiativ, innebär att alla som kan påverka vägtransportsystemet tar
sitt ansvar för att förbättra säkerheten. I Vänersborg har även arbete för minskad
miljöpåverkan och bättre hälsa innefattats.
Projektet har varit lyckat och en stor del av arbetet kommer att fortsätta i den
ordinarie verksamheten inom bland annat kommunens förvaltningar. De detaljerade
projektmål som sattes upp i starten av projektet har i stor utsträckning uppfyllts. En
stor anledning till det goda resultatet är den bredd i arbetet som uppstått som en följd
av samarbetet mellan flera olika verksamheter och organisationer. Samarbetet med
Vägverket har förenklats av att Vänersborg även deltar i KUSTOM
(Kommunsamverkan Trafik-säkerhet och Miljö), som är ett nätverk format av
kommuner tillsammans med Vägverket. Detta har medfört att en bra grund för
samarbetet fanns.
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Att projektet har pågått i tre år har varit viktigt för de goda resultaten. Både för att
uppnå resultat inom trafiksäkerhet och miljö så krävs ett långt perspektiv. Det har
gett en långsiktighet i arbetet, vilket har varit viktigt för bland annat framtagandet av
riktlinjer för tjänsteresor för anställda i Vänersborgs kommun och för det
företagsnätverk som har samlats regelbundet. Projektets slutrapport finns på:
www.vanersborg.se/lokalsamling
Jönköpings kommun
2004 startade planering och förankringsarbetet med hållbart resande i Jönköping.
Hösten 2005 startade informations- och kommunikationsprojektet Smart Trafikant.
Innan projektet startade togs en handlingsplan fram med hjälp av konsult.
Handlingsplanen syftade till att ge stöd åt projektledare och medarbetare inom
projektet. Smart Trafikant arbetar med påverkan på hur vi reser och hur vi gör våra
val av färdmedel. Syftet med Smart Trafikants aktiviteter och kampanjer är att skapa
ett långsiktigt hållbart resande och att få så många människor som möjligt att bli
medvetna om sina resval.
Smart Trafikant var ett samarbete mellan Jönköpings Kommun, Vägverket Region
Sydöst, Jönköpings Länstrafik AB, Jönköpings läns landsting, Regionförbundet
Jönköpings län samt Länsstyrelsen. Parterna förband sig att bidra med ekonomiska
och/eller personella resurser. Jönköpings Kommun definierades som projektägare
med yttersta ansvaret för ekonomi och budget. Mobilitetsarbetets olika nyttor speglar
de olika aktörernas ansvars- och intresseområden.
Inom Smart Trafikant har det bedrivits fyra huvudsakliga delprojekt;
Hushållskampanjer, Cykelkedjan (tävlingskoncept mellan arbetsplatser för cykling
till och från arbetet), Gå och cykla till skolan samt Företagsrådgivning. Utöver
delprojekten har en rad andra aktiviteter genomförts, både mot allmänheten och mot
interna beslutsfattare.
För att kartlägga hur situationen såg ut före uppstarten av Smart Trafikant
genomfördes en föremätning hösten 2004. Under våren 2008 gjordes en uppföljning i
form av en likadan undersökning. 2000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16-74
år i Jönköping fick en enkät hemskickad där de fick svara på frågor om resvanor,
attityder och kunskaper i mobilitetsfrågor. Undersökningen riktades även mot 75
politiker inom sex nämnder.
Det är en förhållandevis stor andel av dem som har besvarat enkäten som anser att
kommunens aktiviteter och projekt för att miljöanpassa resor har påverkat det egna
resandet. Cirka 30 procent av dem som har besvarat enkäten menar att kommunens
aktiviteter i någon mån har påverkat det egna resandet, varav 15 procent till stor del
eller viss del har ersatt bilresor med andra färdmedel och 16 procent har ibland ersatt
bilresor. Ytterligare 10 procent har börjat fundera på alternativ till bilåkning. Cirka
40 procent har således påverkats på något sätt och cirka 60 procent anser att
projekten och aktiviteterna inte påverkat dem.
Beräkningarna visar att den ökade gång-, cykel- och kollektivtrafiken som arbetet
med Smart Trafikant medfört har minskat bilresandet med ca 5 miljoner
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fordonskilometer per år. Det minskade trafikarbetet med bil som sker pga. arbetet
med Smart Trafikant innebär en årlig minskning av emissionerna av koldioxid med
cirka 1000 ton per år.
En återkommande fråga under projekttiden har varit hur Smart Trafikant skulle
kunna gå från projekt till process. Ett viktigt resultat för ett processinriktat arbete är
att Smart Trafikant har resulterat i en tillsvidaretjänst på stadsbyggnadskontoret.
Arbetet med hållbart resande kommer därmed att fortsätta inom organisationen
Jönköpings Kommun på ett mer strategiskt plan. Kommunen har under 2009 tagit
beslut om att ta fram en handlingsplan för Hållbart Resande som kopplas till
kommunikationsstrategin inom Stadsbyggnadsvisionen. Kommunen har även beställt
en resvaneundersökning.
Samverkan mellan projektets aktörer fortsätter i nätverksform efter att projektet
formellt har avslutats. Exempelvis finns Vägverket med i arbetsgrupper inom ramen
för kommunens arbete med handlingsplanen för Hållbart resande.
Energikontor Sydost
Vägverket Region Sydöst samarbetar sedan 2001 med Energikontor Sydost.
Samarbetet startade som ett projekt med huvudsyftet att få in transportfrågorna som
en del av Energikontorets arbete med energieffektivisering som tidigare varit inriktat
på uppvärmning, lokaler etc. Från och med januari 2007 har projektorganisationen
omvandlats till ett ordinarie verksamhetsområde inom Energikontor Sydost AB.
De tre länen (Kalmar, Kronoberg och Blekinge) som är Energikontor Sydosts
geografiska hemvist omfattar totalt 25 kommuner och mer än 565 300 invånare.
Verksamheten har under 2008 utvärderats av WSP Analys & Strategi inför beslutet
om fortsatt samarbete mellan Vägverket och Energikontor Sydost AB. Utvärdering
drog följande slutsatser:
•

Enligt de tillfrågade styrgruppsledamöterna 2 har Vägverkets initiativ varit
mycket värdefull och har stärkt initiativets trovärdighet.

•

Samverkan hade inte kommit igång utan detta initiativ och har utgjort en
motor för engagemanget för kommuner och regioner.

•

De tillfrågade aktörerna uppger att det har skapats en interregional
utvecklingsarena – en naturlig mötesplats att diskutera frågor kring hållbara
resor och transporter.

•

Vägverket bör även i fortsättningen bistå finansiellt och verka samlande men
styra inriktningen än kraftfullare. Ingen annan aktör bedöms naturlig för att
kunna ta den samlande rollen

2

Representanter för Energikontor Sydost AB:s ägare som är kommuner, regionförbund och
trafikhuvudmän
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Med utvärderingen som grund fortsätter samarbetet i form av tre stycken länsvisa
mobilitetskontor med syftet att mobilitetskontoren ska bidra till att nå Vägverkets
övergripande mål inom miljöområdet. Mobilitetskontoret fokuserar på att minska
koldioxidutsläppen från persontransporter.
Mobilitetskontoren utgör ett viktigt komplement till Vägverkets arbete med Hållbara
resor och transporter, genom att huvudmannen, Energikontor Sydost AB, har en
tydlig regional förankring. Mobilitetskontoret fokuserar på regionalt samarbete som
även inbegriper de mindre kommunerna, vilket Vägverket Region Sydöst inte har
möjlighet att göra eftersom man i sin verksamhetsinriktning huvudsakligen fokuserar
på de större kommunerna.
Under 2009 har Energikontor Sydost även fått Energimyndighetens uppdrag att
samordna utbildningen av kommunala energi- och klimatrådgivare i hela landet kring
transportfrågor.
GEMENSAMT BANVERKET OCH VÄGVERKET
Koll Framåt
I slutet av december 2007 lämnades handlingsprogrammet för Koll Framåt in till
regeringen. Handlingsprogrammet har tydligt satt resenären i fokus och har stora
möjligheter till att bli en nystart för kollektivtrafiksektorn. Programmet har engagerat
många inom sektorn. Trafikverken och sektors övriga aktörer har nu att verka för att
åstadkomma en kraftfull ökning av marknadsandelen för kollektivtrafik. Banverket
och Vägverket kommer i sin sektorsroll att arbeta tillsammans med övriga aktörer
för att bland annat:
•

Skapa en nationell tjänst som samordnar all information som behövs för
bokning och köp av resor från dörr till dörr oavsett transportslag inom hela
Sverige

•

Ta fram ett transportslagsövergripande planeringsverktyg för hantering av
trafikstörningar i realtid

•

Samarbeta kring kundundersökningar för att göra bytespunkterna allt mer
attraktiva

Vägverket investerar i framkomlighetsåtgärder i kollektivtrafiken. Det handlar främst
om gemensamma utformningsråd med kommunerna, bättre hållplatser längs statliga
vägar, pendelparkeringar, särskilda busskörfält samt i vissa fall även
signalprioritering för busstrafiken (det finns exempel från bland annat Skåne).
Vägverket arbetar för en god underhålls- och driftstandard så att kollektivtrafikens
framkomlighet underlättas. Regionalt förekommer ofta samråd med trafikhuvudmän
och kommuner för att underlätta framkomligheten på vägar med kollektivtrafik,
skolskjuts eller färdtjänst.
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Förutom detta så arbetar Vägverket med att förbättra säkerheten inom
kollektivtrafiken. Vägverket har vidtagit åtgärder för att få fler bussar med bälten,
öka bältesanvändningen, förbättra hållplatserna – framför allt för skolskjuts,
föreslagit en ny regel om 30 km/h förbi buss vid hållplats samt arbetar för bättre däck
på bussar. Detta påverkar naturligtvis inte bara trafiksäkerheten utan även
attraktiviteten och konkurrenskraften. I samverkan med kommunerna bedrivs
aktiviteter för att öka andelen resenärer med kollektivtrafik.
Kollektivtrafikens absolut viktigaste mål är att öka sin marknadsandel, något som de
fyra branschföreningarna – Svensk kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund,
Taxiförbundet och Tågoperatörerna – uppmärksammat. De har därför tillsammans
med SKL startat ett nationellt projekt – Fördubblingsarbetet – som syftar till att just
fördubbla resandet fram till år 2020.
Den goda staden, ett stadsutvecklingsprojekt
Projektet Den Goda Staden är ett demonstrationsprojekt inom samhällsplaneringens
tidiga skeden. Projektet har syftat till att dels utveckla kunskap, processer och
lösningar om hur integrerad planering av bebyggelse och transportsystem kan
bedrivas, dels öka den egna förmågan att arbeta integrerat och sektorsövergripande.
Vägverket, Banverket och Boverket har tillsammans med kommunerna Jönköping,
Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner och Landsting i tre år arbetat med
Den Goda Staden – ett stadsutvecklingsprojekt. En utgångspunkt är samverkan kring
praktiska planeringsuppgifter i kommunerna.
Städer får en allt viktigare roll i utvecklingen av samhällsekonomin. Välfärd,
sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga
stadsregioner. Städerna och den livskvalitet de kan erbjuda är viktiga för näringsliv
och sysselsättning. Transportsystemet bör utvecklas och bli en väl fungerande del av
människors vardag, liksom en del av näringslivets och det offentligas verksamhet.
Uppgiften är att åstadkomma ett långsiktigt hållbart och samhällsekonomiskt
effektivt transportsystem. Planeringen för att uppnå detta kan handla om många
saker: att lokalisera bostäder, service och arbetsplatser så att transportbehovet inte
blir så stort, att utveckla kollektivtrafiken, att prioritera gång- och cykeltrafik i de
centrala delarna och att uppmuntra människor och företag att välja miljövänliga
trafikslag. Det handlar om ett samspel mellan transporter, verksamhet, bebyggelse
och människor.
Projektets mål är att skärpa kompetensen för att arbeta mer integrerat och
sektorsövergripande och att skapa bättre förutsättningar för konkurrenskraftig
stadsutveckling, där transportsystemen är en integrerad del. De offentliga
investeringarna ska stödja och stimulera utveckling. Målet är att bidra till ett
helhetstänkande där funktion, gestaltning, teknik, uthållig resursanvändning och
ekonomisk effektivitet går hand i hand. Projektet ska inspirera till att motverka den
fragmentering som tyvärr är alltför vanlig.
Samarbetet utgår från genomförande av utvecklingsprojekt i de tre kommunerna. Det
är i konkret hantering av problem och projekt som kunskap, kompetens och
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erfarenhet utvecklas. Målet är helhetssyn. Transportsystemens negativa effekter kan
inte hanteras utan att samtidigt förutsättningar för näringslivsutveckling och
attraktiva livsmiljöer skapas. Figur 1 beskriver Den Goda Staden och växelspelet
mellan ”paraplyprojekt” och delprojekten som genomförs i kommunerna.

Den Goda Staden
Bidrag till det praktiska
arbetet i delprojekten

Underlag för kunskapsuppbyggnad
och processutveckling
Delprojekt

Figur 2: Växelspel mellan paraplyprojekt och delprojekt i Den Goda staden

Under den första etappen av projektet har Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
löpande följt arbetet och redovisat en slutrapport 3 . Utvärderingen har primärt haft ett
syfte att identifiera strategiska aspekter av nuvarande planerings- samverkans- och
beslutsformer, för att därigenom bidra till en ökad förståelse av de faktorer som
påverkar förutsättningarna för en samordnad planering av transportsystem och städer.
Dessutom görs en bedömning av den Goda Stadens effekter under den första
etappen.
Slutrapporten har sin tyngdpunkt i informella förutsättningar för en samordnad
planering. Det betyder dock inte att formella aspekter, till exempel regelsystem, är
oviktiga. De ger grundläggande förutsättningar för verksamhet i samhället.
Rent praktiskt innebär projektet Den Goda Staden också att de tre myndigheterna
samverkar med kommunerna i planeringsfrågor och stödjer ett kunskapsutbyte
kommunerna emellan. Erfarenheterna från arbetet sprids nationellt och i viss
utsträckning internationellt. Samarbetet är långsiktigt och avsiktsförklaringar har
tecknats mellan parterna för en andra treårsperiod.
Projektet har en egen webbplats: www.vv.se/dengodastaden
Det regionala godstransportrådet
Ett Regionalt Godstransportråd är en politiskt oberoende sammanslutning med
representation från Banverket, Vägverket, Luftfartsverket, Sveriges Hamnar,
Transportindustriförbundet och ett flertal företag från den aktuella regionen. Rådet

3

Vägverket publikation 2008:52
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arbetar med målet att använda befintlig infrastruktur på ett bättre sätt och med
utgångspunkterna att:
•

Följa utvecklingen mot de transportpolitiska målen

•

Godstransporter är marknadsstyrda - och kunden är i centrum

•

Ha ett trafikslagsövergripande perspektiv och att skapa konkreta resultat

Råden är viktiga forum för kunskapsspridning mellan myndigheter och näringsliv
och för att skapa en samsyn hos marknadens aktörer. De är också en viktig
remissinstans, när det gäller godsfrågor.
Samlingsportalen www.godstrafiken.nu har utvecklats av Banverket i samarbete med
Det Regionala Godstransportrådet i Skåne och Blekinge. Det är en portal för samtliga
fyra transportslag, och här kan man få information om tidtabeller för godstransporter,
regelverk, miljökalkyler, kombitransporter, internationell information etc.
Exemplet VEGA
Banverket deltar numera ofta i projekt där det handlar om att etablera nya stationer
eller resecenter. Ett sådant pågående projekt är utbyggnaden av Vegastaden i
Haninge, där man planerar en ny station för stadsdelen utmed Nynäsbanan. Här har
Banverket, Vägverket, kommunen, länsstyrelsen och SL tillsammans skrivit under en
avsiktsförklaring som innebärr att alla parter ska verka för att samordna bostads- och
trafikförsörjning.
Det handlar om att verka för ett bostadsbyggande om cirka 3 000 lägenheter kring den
nya pendeltågstationen Vega. Banverkets fysiska planeringsprocess har ersatts av en
kommunal planeringsprocess enligt Plan- och bygglagen, till vilken Banverket
levererat underlag i form av en idéstudie. Parterna har sedan arbetat tillsammans för
att förverkliga projektets tre pusselbitar - ny pendeltågsstation, ny trafikplats längs
väg 73 och ny stadsdel. Nu handlar det alltså om att samordna kommunala och
statliga investeringar, för att i bästa fall ha en fungerande kollektivtrafik när
bostäderna enligt den första deltaljplanen, som väntas antas under detta år, blir
inflyttningsklara.
Interregprojektet VISÖ
Projektet VISÖ, Visualisering av Infrastruktur och hållbar Stadsutveckling i Öresund,
som Vägverket leder. Vejdirektoratet är samordnande partner och Banverket, Region
Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland utgör övriga samarbetspartner och
medfinansiärer. Projekt anknyter till det nyligen genomförda regeringsuppdraget om
hållbar regional tillväxt. VISÖ är ett 3-årigt utvecklingsprojekt som startade i
november 2008. Totalt förfogar projektet över närmare 1 miljon Euro. Projektet
finansieras med EU-strukturfondsmedel.
I projektet ska nya planeringsverktyg utvecklas - bestående samarbete mellan
ansvariga trafikhuvudmän för trafik och regionala planeringsstrategier i
Öresundsregionen byggas upp, som tillämpar och förvaltar det gemensamma
planeringsverktyget - ett förbättrat gränsnationellt planeringsunderlag skapas.
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Det finns i nuläget inga gemensamma metoder och synkroniserade fakta för
sammanhållna analyser, planeringsdialoger och beslutsunderlag i Öresunds-området.
Hållbar tillväxt är en gemensam utmaning för Öresundsregionen. Lissabonagendan
betonar betydelsen av att främja hållbar tillväxt och avlasta överbelastade delar av
transportsystemet.
Det är svårt att förutse långsiktiga systemeffekter av stora infrastruktur-investeringar
och förändringar av transportsystem, markanvändning och befolkningsstruktur.
Effektbedömningar baseras ofta på datorstödda systemanalyser som är abstrakt
matematiska och svåra att förstå.
K2020 - Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsregionen
För att nå en långsiktigt hållbar utveckling måste andelen kollektivtrafikresor öka
kraftigt. Målet är att 2025 ska minst 40 procent av alla resor i Göteborgsregionen
göras med kollektivtrafik. Det innebär att antalet kollektivtrafikresor per dygn
behöver öka från dagens 450 000 till en miljon. Detta ställer höga krav på kapaciteten
i både den regionala och lokala kollektivtrafiken samtidigt som det ger helt nya
förutsättningar för en attraktivare kollektivtrafik.
En hållbar utveckling kräver också samverkan med bebyggelseplaneringen. Nya
bostäder och verksamheter koncentreras till områden med god försörjning av
kollektivtrafiken. Goda stadsbyggnadslösningar som prioriterar fotgängare, cyklister
och kollektivtrafikresenärer är av central betydelse för utvecklingen, liksom att
kollektivtrafikens krav på utrymme och effektiva lösningar tillgodoses.
K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet innebär en översyn av
kollektivtrafiken i samverkan mellan Göteborgsregionens kommunalförbund (GR),
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Vägverket och Banverket.
Syftet är att skapa en gemensam målbild som ska ligga till grund för planering och
beslut i respektive organisation. Arbetet koncentreras till den centrala delen av
Göteborgsregionen, som omfattar tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille.
Det omfattar också struktur och resande i Göteborgs lokala arbetsmarknadsområde,
vilket i princip innebär området med en timmes pendlingsavstånd till Göteborg.
Viktiga utgångspunkter är dels visionen för utveckling av Västra Götaland, Det goda
livet, dels den långsiktiga strukturen för den regionala tågtrafiken. Minst lika viktig är
de av GR:s förbundsstyrelse antagna målen och strategierna för uthållig tillväxt i
Göteborgsregionen.
Regionalfondsatsning på Stockholmsregionens transportssystem
Satsningen på Stockholmsregionens transportsystem syftar till att inom
transportsystemet, på ett resultatinriktat och kostnadseffektivt sätt, samordna olika
mindre projekt och åtgärder. Medverkande är Banverket, Länsstyrelsen i Stockholms
län, Storstockholms Lokaltrafik, Stockholms stad, Vägverket och Regionplane- och
trafikkontoret (RTK). Satsningen, som ska pågå mellan 2009 och 2011, ska bidra till
att påskynda arbetet med kartläggningar, analyser och förstudier, och de ska i sin tur
skapa bättre förutsättningar för genomförandet av framtida infrastruktur-satsningar.
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Satsningarna är uppdelad i fyra olika teman som i sin tur består av ett eller fler
arbetspaket.
Totalt omfattar satsningen nio arbetspaket. Stockholmsregionen, se nedanstående
figur.

4

Expertstöd och kunskapsförsörjning

BANVERKET
Security
Inom området Security finns en avsiktsförklaring mellan Banverket, SJ, Green Cargo,
Inlandsbanan och Jernhusen. De centrala frågorna är dels frågor kring skyddet mot
terrorism, dels hur man kan skydda sig mot stölder i järnvägstransportsystemet. I
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dagsläget saknas dock en bra bild av problemen och det är därför viktigt att med
gemensamma krafter skapa en sådan.
Webbsida last- och lossningsplatser (LASLO)
LASLO, Banverkets last- och lossningsplatser runt om i Sverige är en pusselbit i
verkets sektorsansvar att föra över mera gods till kombitrafik. Informationen nås via
Banverkets externa hemsida www.banportalen.se och innehåller en förteckning över
alla järnvägsterminaler och hamnar där gods kan lastas och lossas på spår. Den ger en
överskådlig bild över var och hur godset kan lastas och lossas. Resultatet presenteras i
en karta eller i en tabell och med foton. Sidan bör utvecklas så att alla allmänt
tillgängliga last- och lossningsplatser ingår.
Program för kompetensförsörjning inom järnvägssektorn
För att säkra kompetensförsörjningen på sikt krävs att järnvägssektorns aktörer och
samarbetspartner arbetar tillsammans för att informera om järnvägens fördelar,
kommunicera en attraktiv bild av sektorn som arbetsgivare och skapa en relation till
potentiella nya medarbetare. Det handlar också om att skapa fler utbildningsplatser
inom teknik, logistik och anläggning.
Under hösten 2007 och under 2008 har sektorn satsat på arbetet med det
gemensamma sektorsprogrammet Kompetensförsörjning inom järnvägssektorn.
Avsiktsförklaringar mellan representanter från branschen, såsom Banverket,
tågoperatörer, konsultföretag, fordonstillverkare, fordonsunderhållsföretag,
järnvägsentreprenörer samt system- och komponentleverantörer, har tagits fram. Två
prioriterade områden är utpekade. Det handlar om att dels göra branschen mer
attraktiv, dels att främja utbildningsutbudet inom järnvägssektorn.
Sektorsprogrammet bygger på en gemensam plattform när det gäller ledorden
information, kommunikation och relation, såväl för tydligheten i programmet internt
som för mötet med kontakter externt. Målgrupper för arbetet är ungdomar (15–19 år),
studenter (19–25 år) och yrkesverksamma.
Kompetensförsörjning inom anläggningsbranschen (KIA)
KIA är ett nationellt nätverk med regionala arbetsgrupper och en nationell,
sammanhållande arbetsgrupp med branschföreträdare med anläggningsperspektiv.
Arbetet drivs gemensamt av Banverket, Vägverket, Sveriges Byggindustrier, Svensk
Teknik och Design samt Maskinentreprenörerna.
Syftet är att stärka anläggningsinriktad utbildning på Gymnasium, KY och högskola i
Sverige.
Järnvägsjobb.se
Järnvägsbranschens gemensamma webbplats järnvägsjobb.se nylanserades den 29
augusti och ska fungera som en enkel väg in för alla som är intresserade av
järnvägsbranschen. Här samlas alla lediga jobb som finns på Banverket och hos de
andra aktörerna i järnvägssektorn som är med i sektorsprogrammet. De
utbildningsvägar som finns till dessa jobb presenteras också. I samband med
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lanseringen av webbplatsen genomfördes flera kommunikationsinsatser. Bland
insatserna kan nämnas bioreklam på studentorter och annonsering i studentpress.
Kommunikationsinsatserna fortsätter under 2009 och de kommer att följas upp via
egna mätningar och via mätningarna Karriärbarometern och Ungdomsbarometern.
Järnvägens positiva påverkan på naturmiljöer
Landskapet i Sverige har förändrats mycket de sista 50–100 åren. De största
förändringarna för djur och växter har skett genom att jordbruket och skogsbruket har
rationaliserats. Det har lett till att många arters livsmiljöer har försvunnit, och som ett
resultat av detta är vissa arter i dag hotade och riskerar att försvinna.
Den befintliga järnvägen hyser många av dessa hotade arter, vilka tidigare hade sina
livsmiljöer särskilt inom det traditionella jordbruket. Detta beror på att områdena
kring järnvägen har skötts på ett liknande sätt som äldre jordbruk. Ett exempel på
detta är slåtter. Järnvägen är därför en viktig livsmiljö för många hotade arter.
Under 2008 påbörjades en kartläggning av livsmiljöer och förekomst av hotade arter
på stationsområden. Denna kartläggning pågår under flera år och ska resultera i en
analys av hur skötsel av områden kan anpassas efter arternas behov. Hittills har delar
av södra Sverige kartlagts. Exempel på skötselåtgärder är slåtter av vegetation under
vissa tider på året och minskad eller utebliven växtbekämpning på utpekade
områden. Kartläggningen är en del av järnvägssektorns bidrag till att uppfylla målet
om att förlusten av biologisk mångfald inom Sverige ska vara hejdad senast 2010.
SkillRail
Projektet SkillRail är ett projekt inom sjunde ramprogrammet för forskning och
finansieras av Europeiska Unionen. Projektet benämns Skillrail, på svenska
Järnvägskompetens och leds av professor Manuel Pereira IST i Portugal. Övriga
länder och institutioner som deltar i projektet är IST Portugal, NITEL Italien,
TSB/FAV Tyskland, UIC Frankrike, EURNEX, Tyskland, UPA Tjeckien, UCPH
Danmark, ALSTOM Frankrike, och UNIFE Belgien.
Syftet är att bidra till utvecklingen av transportsektorn genom att skapa en bättre
koppling mellan de mänskliga resurser som krävs för att göra järnvägen mer
konkurrenskraftig och innovativ och den forskningsbaserade utbildning som bedrivs i
Europa. Tanken är att skapa ett Europeiskt virtuellt universitet genom ett nära
samarbete med EURNEX som samlar ett 50-tal universitet med järnvägsbaserad
forskning. Det virtuella universitet kommer att kallas EURail för att samla relevanta
organisationerna kring utbildningsprojekt som fyller behoven i den Europeiska
järnvägsektorn. Målet är att sprida kunskaper som utvecklats inom Europas
järnvägsanknutna forskningsinstitutioner.
Skillrail kommer att bygga upp de nödvändiga villkoren för att utveckla relevanta
utbildningsprogram för att höja kompetensen i vetenskap och teknik inom
järnvägssektorn.
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VÄGVERKET
Hastigheter
Det kan vara lika farligt att köra för fort som att falla utför ett stup eller från ett högt
hus. Men vi uppfattar inte automatiskt hastigheten som farlig när vi åker bil. Det
beror på att människohjärnan fortfarande reagerar som om vi levde på stenåldern.
Våra gener har inte hunnit anpassa sig till utvecklingen. Därför inser vi direkt faran
med att falla från en höjd, men inte hur farligt det skulle vara att krocka i 90 km/tim.
Hastigheten i kollisionsögonblicket är helt avgörande för hur svårt människor skadas
i en trafikolycka. Hög hastighet bidrar också till att olyckor överhuvudtaget inträffar.
Vägverket har en överenskommelse med Polisen på central och regional nivå om
bland annat kontroll av efterlevnaden av trafikregler, uppföljning av hastigheten på
vägarna och om automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). Inom ramen för
sektorsarbetet finansieras informationsmaterial, informationskanaler och delar av
förvaltning av ATK.
ISA är en teknik som talar om för föraren vilken hastighetsgräns som gäller, och om
föraren överskrider den hörs en ljudsignal. Vägverket stödjer kommuner och
åkeriföretag i införande av ISA-system. Vägverket deltar även i utvecklingsprojekt
inom EU, där nya generationer av ISA-system utvecklas.
Vägverket har sedan 2006 genomfört aktörsmätningar av hastigheten hos utvalda
aktörer inom yrkestrafiken – lastbilar, bussar och taxi. Mätningarna har utförts under
samma tidsperioder och på samma sätt i hela landet och därefter har resultatet
sammanställs på nationell nivå. Mätningarna har gjorts på 185 platser i Sverige.
Mätningarna har gjorts i samarbete med Sveriges åkeriföretag, Bussbranschens
riksförbund och Svenska taxiförbundet. Lokalt har mätningarna skett i samarbete
med enskilda transportföretag. Enligt 2008 års hastighetsmätningar fortsätter
yrkestrafiken totalt att köra för fort. Det finns dock siffror som visar på förbättringar
hos de utvalda aktörerna i aktörsmätningar. Det är framför allt på 50-sträckor och att
alltfler bussförare håller hastighetsgränsen på 90-sträckor. Medelhastigheten har
sänkts med cirka 1 km/tim hos flera fordonslag hos de utvalda aktörerna. Totalt
bidrar sänkningarna hos de mätta aktörerna till att utsläppen av koldioxid har minskat
med drygt 5 000 ton. Mellan mätningar förs diskussioner med de aktörer som är
utvalda i mätningarna.
Euro NCAP
Euro NCAP-konsortiet (The European New Car Assessment Programme) har gjort
krocktester sedan 1997. Konsortiet stöds av fem europeiska regeringar, bland annat
den svenska. Vägverket har varit med i samarbetet sedan starten.
Euro NCAP:s krockprov motsvarar i stort de metoder som används för att kontrollera
att bilarna uppfyller EU:s krav på skydd av de åkande vid frontal- och
sidokollisioner. Kraven började gälla nya bilmodeller 1 oktober 1998.
EuroNCAP ger svar på hur bilen fungerar i vissa situationer och i vissa hastigheter.
Det är svårt att säga hur bilen klarar andra situationer. De bilar som får bra betyg i de
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här krockproven bör dock ha möjligheter att ge ett bra skydd även i andra typer av
kollisioner.
Mer information om EuroNCAP finns på webbsidan: www.vv.se/templates/page3
____2731.aspx

EMFO
Emissionsforskningsprogrammet, EMFO, är ett branschgemensamt
forskningsprogram om luftföroreningar och buller där Vägverket, Vinnova,
Naturvårdsverket, Energimyndigheten samt fordonsindustrin samarbetar. Parterna
har ett gemensamt ansvar för att utveckla fordon och fordonskomponenter som inte
ger upphov till utsläpp och buller i större utsträckning än vad som är acceptabelt i ett
långsiktigt hållbart vägtransportsystem. Syftet med EMFO är att industrin och
myndigheterna ska ha tillgång till den kunskap som är nödvändig för att utveckla
fordon och fordonskomponenter i den riktningen. Programmet ska bidra till att
kunskapen tas fram och görs tillgänglig och till att den förmedlas och används vid
forskning, utveckling och utbildning. Dessutom bidrar denna typ av
forskningsprogram till att åstadkomma en gemensam bild av såväl problem som
möjliga lösningar. Programmet avslutades våren 2009.
PIARC
Vägverket deltar i den tekniska kommittén T.C.A.1 Preserving the environment inom
PIARC, World Road Association. PIARC är ett internationellt forum för
erfarenhetsutbyte inom vägtransportfrågor. Arbetet i den tekniska kommittén har
delats upp i tre arbetsgrupper, varav Vägverket deltar i gruppen A.1.1 “National
policies and strategies for reducing the impacts of the road system on climate
change”. Nuvarande programperiod omfattar åren 2008-2011.
Bilpool
Bilpool innebär att ett antal förare delar på ett antal bilar och på så sätt reducerar det
totala antal fordon som fordras för att tillgodose ett visst transportbehov.
I Sverige finns idag två större kommersiella bilpoolsleverantörer, City Car Club samt
Sunfleet Carsharing. Under det senaste året har vi sett Bilpoolen och Ekobilpool
dyka upp som små konkurrenter i Stockholm. Medan de två stora hanterar omkring
200 respektive 400 fordon, har de nya ännu endast en handfull bilar var.
De föreningsdrivna bilpoolerna är fler, ca 40, men hanterar tillsammans omkring 150
bilar. De flesta har inga större ambitioner att växa och kommer knappast att spela
någon betydande roll i den fortsatta utvecklingen. Undantagen utgörs i dagsläget av
Göteborgs bilkooperativ med 35 bilar, Stockholms bilpool med 10 bilar, samt Lunds
bilpool med 13 bilar. Dessa tre har, tillsamman med ett tiotal andra (stora) bilpooler i
Norden, ett gemensamt bokningssystem och ser sig som stora parter på en framtida,
större och mer nischad marknad. Samma bokningssystem används även av SunFleet,
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vilket öppnar för ett operativt samarbete. Eventuellt kommer flera små pooler att byta
inriktning och gå mot en mer offensiv roll på hemmaplan.
Vid sidan om dessa två typer av öppna bilpooler finns, på företag och offentliga
förvaltningar, en utbredd och växande grupp av slutna pooler. Dessa innebär att
arbetsplatsen har ett antal fordon för tjänsteärenden och att dessa, i varierande grad,
är att likna vid en bilpool. En lång rad kommuner och landsting har infört interna
bilpooler och på så sätt erhållit en del av de tidigare nämnda vinsterna. Ett tiotal
offentliga förvaltningar (kommuner, länsstyrelser) har tagit ytterligare ett steg och
upphandlat bilpoolstjänsten av en extern leverantör – någon av de två ovan nämnda.
Det senare innebär även en möjlighet att öppna poolerna för företag och allmänhet –
en utveckling som gynnar alla parter och som Vägverket stöder. Möjligheten att
öppna poolen för flera kunder är ofta ett huvudargument för en upphandling av
tjänsten.
Utöver egen upphandling agerar flera offentliga aktörer för mer bilpooler. Västra
Götalandsregionen, Hållbar mobilitet Skåne, Regionförbunden i Dalarna, Örebro
respektive Östergötland är några aktiva regionala parter. Västra Götalandsregionen
har arbetat med en strategi för bilpooler. Västra Götalandsregionen är även en stor
ägare av Västtrafik och strategin kan därför vara ett viktigt stöd för åtgärder med
Västtrafik.
Vägverkets webbsida www.bilpool.nu har under året fått ett betydligt bättre utseende
och funktion.
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