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Förord
Regeringen gav i mars 2002 direktiv till Vägverket att upprätta en ”Nationell väghållningsplan”, där också

verkets sektorsuppgifter ingår. Planen omfattar åren 2004–2015.

Direktivet föreskriver att vägledande för prioritering av åtgärder skall vara samhällsekonomisk lönsamhet för
föreslagna åtgärder, där hänsyn också tas till hur mycket åtgärderna bidrar till uppfyllelse av de transportpolitiska
målen. För att uppnå de transportpolitiska målen skall vid prioritering av åtgärder de mest samhällsekonomiskt
lönsamma åtgärderna väljas. Kriterierna för prioritering skall gälla för alla åtgärder oavsett finansieringsform.

I direktivet nämns också att i samband med planeringsarbetet skall en samlad bedömning av planernas
miljöpåverkan göras. I denna bör ingå de uppgifter som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/42/EG av den 27 juni 2001, om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. För övriga
transportpolitiska delmål skall liknande bedömningar göras.

I föreliggande underlagsrapport redovisar Vägverket hur förslaget till Nationell plan för vägtransportsystemet
2004-2015 påverkar uppfyllelsen av de transportpolitiska målen.

Effektbedömningen är ett resultat av ett omfattande analysarbete som utförts i samverkan mellan Vägverkets
enhet för Samhälle och Trafik, Vägverkets regionenheter och Vägverket Konsult Trafik. Totalt har ett femtiotal
personer bidragit med det planeringsunderlag som rapporten bygger på. Som medförfattare bör särskilt nämnas
Patrik Arousell, Karl-Erik Axelsson, Anders Bornström, Arne Fasth, Mats Gummesson, Stina Hedström, Sofia
Heldemar, Camilla Hjort, Lars Johansson, Östen Johansson, Per Kjellman, Per Larm, Peo Nordlöf, Pia Sellberg,
Anders Sellner, Susanne Skovgard, Einar Tuvfesson, Mulugeta Yilma och Hamid Zarghampour. Per Bergström har
varit projektledare för rapporten.

Rapporten innehåller också en miljöbedömning av nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015.
Ambitionen var från början att göra en strategisk miljöbedömning av vägtransportplanen. Eftersom
förutsättningarna inte har överensstämt med de kriterier som gäller för en strategisk miljöbedömning enligt EG
direktiv 2001/42, har Vägverket istället valt att göra en miljöbedömning med viss strategisk framtoning. I
miljöbedömningen har det underlag som tagits fram i planeringsarbetet granskats i efterhand, oavsett vilken kvalitet
det haft. Det har förekommit brister i underlagsmaterialet, dels beroende på svårigheter att beskriva tillstånd och
framtida effekter, dels beroende på att mål och mått inte är färdigutvecklade inom vissa miljöområden. De
regionala planeringsorganen har givits möjlighet att kommentera och komplettera miljöbedömningen.

Ett flertal av Vägverkets miljökompetenser har dels deltagit i framtagande av miljöbedömningen, dels lämnat
material och synpunkter. Däribland kan nämnas Mia C Andersson, Inga-Maj Eriksson, Håkan Johansson, Martin
Juneholm, Lars Nilsson, Anders Sjölund och Kjell Strömmer. Anders Sellner har varit projektledare och
sammanställt miljöbedömningen.





Underlagsrapport 2003:108   Effektbedömningar 3

INNEHÅLL

EFFEKTBEDÖMNING ................................................................................................................................... 5

SAMMANFATTNING.......................................................................................................................................... 5
GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTBEDÖMNINGARNA I DENNA RAPPORT ................................ 8

Trafikens utveckling fram till idag ............................................................................................................. 8
Förutsättningar för beräkning av trafikutvecklingen under planperioden............................................... 9
Trafikens förväntade utveckling under planperioden.............................................................................. 13

EFFEKTBESKRIVNING AV ÖVERGRIPANDE TRANSPORTPOLITISKA MÅLET ................................................... 16
Allmänt ...................................................................................................................................................... 16
Samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning .................................................................................. 16
Långsiktigt hållbart transportsystem........................................................................................................ 16
Vägverkets mått för det övergripande transportpolitiska målet avseende vägbyggnadsprojekt ........... 17
Samhällsekonomisk effektivitet, drift och underhåll ................................................................................ 28
Samhällsekonomisk effektivitet vad gäller bärighet ................................................................................ 30

TILLGÄNGLIGT TRANSPORTSYSTEM.............................................................................................................. 32
Allmänt ...................................................................................................................................................... 32
Mått för att följa delmålsuppfyllelsen ...................................................................................................... 32
Funktionshindrades möjligheter att använda kollektivtrafiken............................................................... 33
Andel av barnen som kan gå eller cykla till skolan på egen hand utan vuxens sällskap med bra

trafiksäkerhet................................................................................................................................................... 34
Tillgänglighet med bil till arbete.............................................................................................................. 36
Restid till några regionala funktioner...................................................................................................... 38
Restider mellan tätorter via det nationella vägnätet ............................................................................... 40
Utvecklingen av trängsel i Stockholm, Göteborg och Malmö................................................................. 41

HÖG TRANSPORTKVALITET ........................................................................................................................... 45
Allmänt ...................................................................................................................................................... 45
Mål och mått för transportkvalitet ........................................................................................................... 45

SÄKER TRAFIK................................................................................................................................................ 48
Framtida trafiksäkerhetsutveckling på vägarna – om inget görs ........................................................... 48
Problem kopplade till beteende i vägtrafiken .......................................................................................... 48
Vägverkets åtgärdsplan ............................................................................................................................ 49
Förväntade effekter av åtgärderna........................................................................................................... 49

GOD MILJÖ ..................................................................................................................................................... 54
POSITIV REGIONAL UTVECKLING................................................................................................................... 55

Allmänt ...................................................................................................................................................... 55
Mått för delmålet....................................................................................................................................... 55
Åtgärder..................................................................................................................................................... 55
Effekter av planen ..................................................................................................................................... 56

ETT JÄMSTÄLLT TRANSPORTSYSTEM ............................................................................................................ 58
Samhällets övergripande mål ................................................................................................................... 58
Vägverkets målsättning............................................................................................................................. 58
Förbättrad tillgänglighet .......................................................................................................................... 58
”Hela resan-perspektivet”........................................................................................................................ 58
Skilda resmönster ...................................................................................................................................... 58
Kvinnliga värderingar .............................................................................................................................. 59
Jämställt vägtransportsystem ................................................................................................................... 59
Andra krav på standard och service......................................................................................................... 59
Tydlig genusaspekt.................................................................................................................................... 59

MILJÖBEDÖMNING AV NATIONELL PLAN FÖR VÄGTRANSPORTSYSTEMET.................... 61

SAMMANFATTNING........................................................................................................................................ 61
FÖRUTSÄTTNINGAR ....................................................................................................................................... 62

Syfte med Nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015 .............................................................. 62
Miljöbedömningen .................................................................................................................................... 62
Miljömål i planen ...................................................................................................................................... 62
Utgångspunkter i miljöbedömningen ....................................................................................................... 63



    4 Underlagsrapport 2003:108   Effektbedömningar

PROCESSEN .................................................................................................................................................... 64
Lägesanalys............................................................................................................................................... 64
Nationell strategisk analys ....................................................................................................................... 64

STRATEGISKA VAL VID UPPRÄTTANDE AV NATIONELL PLAN ....................................................................... 66
SAMRÅD ......................................................................................................................................................... 68
FYRSTEGSPRINCIPEN, STRATEGISKA VAL OCH INVESTERINGAR .................................................................. 69
BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ....................................................................................... 70

Miljöproblemställningar........................................................................................................................... 70
KONSEKVENSER AV PLANEN MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN ........ 74
BULLER FRÅN VÄGTRAFIK............................................................................................................................. 74
UTSLÄPP AV KOLDIOXID................................................................................................................................ 74
LUFTKVALITET I TÄTORT............................................................................................................................... 74
NATUR- OCH KULTURMILJÖ .......................................................................................................................... 80

Uppskattning av trafikdödade djur år 2015............................................................................................. 80
Betydande miljöpåverkan ......................................................................................................................... 81
Åtgärder..................................................................................................................................................... 83

SAMMANVÄGNING AV ANLEDNINGARNA TILL OLIKA VAL ........................................................................... 84
ÖVERVAKNING............................................................................................................................................... 84

BILAGOR ........................................................................................................................................................ 85

BILAGA 1 REDOVISNING AV EFFEKTER AV ENSKILDA VÄGBYGGNADSPROJEKT ....................................... 86
BILAGA 2 KÄNSLIGHETSANALYSER.............................................................................................................. 99

2004 – 2015 med tidigare effektsamband TS ........................................................................................... 99
2004 – 2010 med tidigare effektsamband TS ........................................................................................... 99
Övriga känslighetsanalyser ....................................................................................................................100

BILAGA 3 PARAMETERVÄRDEN I SAMKALK PERSON 2 – FÖR ÅTGÄRDSPLANERING OCH ANDRA

ANALYSER, VERSION 2.4..............................................................................................................................103
Inledning..................................................................................................................................................103
Tid ............................................................................................................................................................103
Emissioner ...............................................................................................................................................114
Fordon .....................................................................................................................................................114
Övrigt.......................................................................................................................................................118
Investeringskostnad (åtgärdskostnad)....................................................................................................121
Sampers.mdb ...........................................................................................................................................122
Källförteckning........................................................................................................................................126

FOTNOTER....................................................................................................................................................127



Underlagsrapport 2003:108   Effektbedömningar 5

Effektbedömning

Sammanfattning

Denna underlagsrapport är en fördjupning av den samlade målbedömning som ges i
huvudrapporten av Förslag till Nationell plan för vägtransportsystemet 2004–2015.

Många faktorer samverkar till hur vägtransportsystemet utvecklas. Den viktigaste faktorn är
samhällets ekonomiska utveckling, eftersom den har störst inverkan på trafikens omfattning och
tillväxt. Som en del i arbetet med nationell plan för vägtransportsystemet har prognoser för
trafikutvecklingen under planperioden tagits fram. Detta har gjorts bl.a. för att bättre kunna bedöma
effekterna av de olika åtgärderna som föreslås i planen. Effekterna och konsekvenserna är många
gånger nära kopplade till trafikvolymerna.

Persontransportarbetet i Sverige har ökat stadigt under lång tid. Sedan år 1950 har det
femfaldigats. Under samma period har befolkningen vuxit med 24 %. Detta innebär att vi reser fyra
gånger längre per person och år än vad vi gjorde år 1950. Över 98 % av alla resor vi gör är kortare än
10 mil. En bra bit över hälften av antalet korta resor utförs med bil och drygt en tredjedel till fots eller
med cykel. Om man tittar på transportarbetet utgörs det till nästan 75 % med bil. De långa resorna
görs också i hög grad med bil, nästan 75 % av antalet långa resor sker med bil och det motsvarar drygt
60 % av transportarbetet. De godsmängder för vilka en prognos tagits fram för 2010 beräknas öka
med ca 27 % från år 1997 eller med knappt 2 % per år. Såväl de uppställda miljömålen som
trafiksäkerhetsmålen är svåra att nå när vägtrafiken fortsätter att öka.

Ett transportsystem som är förenligt med ett långsiktigt hållbart samhälle måste motsvara höga
såväl ekonomiska som sociala, kulturella och miljömässiga krav.

Det finns ingen motsättning mellan ett samhällsekonomiskt angreppssätt och krav på hållbarhet.
Exempelvis är internaliseringen av trafikens miljökostnader för att uppnå samhällsekonomisk
effektivitet ett sätt att tillgodose miljödelen av hållbarhetsbegreppet.

Grundläggande för de prioriteringar som sker i den ekonomiska planeringen är den
samhällsekonomiska nyttokostnadskalkylen. Kalkylen innebär att effekterna av en åtgärd beräknas
eller uppskattas. De olika negativa och positiva effekterna värderas därefter i monetära termer och den
totala effekten jämförs med kostnaden för åtgärden. Kalkylen kan därmed ligga till grund för en
sammanfattande samhällsekonomisk bedömning av hur åtgärden påverkar samhället. Syftet med att
tillämpa ett samhällsekonomiskt synsätt är att uppnå en effektiv medelsanvändning och att möjliggöra
en prioritering mellan olika åtgärder. Analysen i denna rapport visar att beräkningsbar
samhällsekonomisk lönsamhet varit en viktig beslutsvariabel när Vägverket satt ihop sitt förslag. Vid
ett genomförande kommer planen att leda till en ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Vi har studerat hur de totala värderade nyttorna för investeringsobjekten fördelar sig vid olika
indelningar av materialet. Gemensamt för de olika grupperna är att restiden är den största positiva
delen i samhällsnyttorna, förutom för gruppen mindre mötesseparerande objekt. Trafiksäkerheten är
den andra stora nyttan, och den som är allra störst för de mindre mötesseparerande objekten. Drift-
och underhållskostnaderna ökar och är det som generellt minskar samhällsnyttan mest hos alla
grupper. Fordonskostnadernas utveckling är positiv för alla utom de mötesseparerande objekten.
Avgasutsläppen ökar för samtliga grupper utom för Vägverkets objekt där de faktiskt minskar något.
Övriga nyttor varierar mellan de olika grupperna. Miljöeffekterna utgör vid alla indelningar en
jämförelsevis liten andel av de samlade effekterna. Det är viktigt att konstatera att detta inte skall
tolkas som att vägtrafik har en försumbar miljöpåverkan. Vid objektanalysen jämförs effekter utan
och med föreslagna infrastrukturinvesteringar men med ett givet trafikutbud. En del av
miljöeffekterna är i större grad trafikrelaterade än objektrelaterade.

Sammanfattningsvis visar den samhällsekonomiska analysen av vägbyggnadsprojekten att:

� Alla analyserade grupperingar av vägbyggnadsprojekt uppvisar större beräkningsbara nyttor än
kostnader.

� De samhällsekonomiska beräkningarna påvisar att de långt komna och utpekade vägbyggnads-
projekten i allmänhet är mindre lönsamma än de nytillkomna projekten.

�  Satsningarna på mötessepararade vägar i denna plan medför troligen stora beräkningsbara
samhällsekonomiska nyttor, inte bara nyttor avseende trafiksäkerhet. Väghållarens totala
kostnader för drift och underhåll antas öka som följd av dessa satsningar.
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Den beräkningsbara samhällsekonomiska lönsamheten för investeringsdelen av nationell plan för
vägtransportsystemet har analyserats med hjälp av Sampers 1.5 och resulterat i en nettonuvärdeskvot
på 1,6. Det innebär att planen sett som helhet är klart samhällsekonomisk lönsam och att den vid ett
genomförande bidrar till en ökad samhällsekonomisk effektivitet. I analysen ingår de objekt som
beräknas vara klara för trafiköppning till utgången av år 2009 (första halvan av planen) är
nettonuvärdeskvoten beräknad till 2,2, vilket tyder på att en koncentration av de lönsammaste
objekten ligger under planperiodens första del. En jämförelse av investeringskostnaderna under första
och andra halvorna av den nationella planen visar att mindre än halva totala investeringskostnaden för
planen finns i första halvan, dvs. att planen har en något baktung finansiering.

Det finns ett antal osäkerheter runt kalkylerna som vi försöker hantera genom att utföra ett flertal
känslighetsanalyser. Utfallet av dessa indikerar att vi med stor säkerhet kan konstatera att föreslagen
plan sett som helhet är klart samhällsekonomiskt lönsam att genomföra, att den bidrar till en effektiv
resursanvändning av våra gemensamma medel och att den därigenom bidrar till det övergripande
transportpolitiska målet. Kalkylerna i denna plan är mest känslig för förändringar av
diskonteringsräntan och fördyring av investeringskostnaderna.

En förutsättning för att kunna leva upp till det övergripande transportpolitiska målet om en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning är att det kapital som har
investerats i vägnätet upprätthålls.

För att uppnå lägsta livscykelkostnad konstrueras en ny väg så att investeringskostnaden
balanseras mot de framtida underhållskostnaderna. En eftersläpning i underhållet innebär att balansen
förskjuts. Vägen får högre underhållskostnader än normalt, erbjuder sämre framkomlighet och
transportkvalitet, åldras i förtid och måste byggas om tidigare. Huvuddelen av det statliga vägnätet har
en hög ålder och utsätts idag för större trafikbelastning än vad det en gång skapades för.

De långsiktiga bärighetsmålen kommer inte att kunna nås under planperioden 2004-2015. Resande
med lätta fordon och samhällsviktiga transporter får en grundläggande framkomlighet året runt på hela
det statliga vägnätet och transportörer av gods med lastbil får en ökad tillgänglighet. Även resande
med lättare fordon får ökad tillgänglighet och höjd transportkvalitet. Väghållarens kostnader för
underhåll väntas minska.

Olika grupper i samhället ställer också olika krav på tillgänglighet beroende på t.ex. ålder, yrke,
om man har barn eller ej. Några grupper av medborgare har svårare än andra att få sina transportbehov
tillgodosedda och ställer därför högre krav i en del avseenden. Det gäller barn, funktionshindrade och
äldre.

Effekterna av planen är att andelen funktionshindrade som kan använda kollektivtrafiken ökar.
Idag är andelen ca 75 %, enligt en mätning genomförd hösten 2002. Förutom dessa effekter beräknas
kollektivtrafikens attraktions- och konkurrenskraft förbättras generellt. Vidare förbättras även
trafiksäkerheten, särskild vid hållplatser där detta perspektiv alltid finns med vid ombyggnad.

Miljön i tätorterna blir på många håll bättre och trafikmiljön säkrare med utbyggd kollektivtrafik
och satsningar på barn, gående och cyklister. Sammantaget bör detta leda till en ökad tillgänglighet för
andelen barn som med bra trafiksäkerhet kan gå eller cykla till skolan på egen hand utan vuxens
sällskap. Vägverket gör bedömningen att det kvantifierade etappmålet kan nås.

Avseende medelrestider till arbete har ett flertal analyser gjorts med hjälp av analysverktyget
Sampers 1.5. Skillnaderna mellan åren beror dels på befolknings- och näringslivsförändringar, dels på
förändringarna i det nationella vägnätet. Prognostiserade befolknings- och näringslivsförändringar
från 2004 till 2015 har en negativ påverkan på median- och kvartilvärdenas förändring. Dessa värden
minskar inte. För landet som helhet torde inte målsättningarna om minskade restider med 1,5%
uppfyllas, trots att de uppsatta målen även avser förbättringar i länsvägnätet.

Vi har även analyserat tillgängligheten med bil till kommersiellt centrum, akutsjukvård, flygplats,
järnvägsstation, mätt i restid, beskrivet för vägnätet år 2004 respektive 2015 då planen genomförts.
Analysen pekar på att åtgärderna för att minska restiderna är för små för att nå målet om 1,5 %
minskade restider. Restidseffekterna av åtgärder är försumbart små i skogslänens inland. I andra
landsdelar är effekterna väsentliga. Befolkningen i områden med restidförbättringar till t.ex.
kommersiella centra ”i övriga landet” uppgår till cirka 1,7 miljoner personer.

Vad gäller det geografiska utfallet av tillgänglighetsförbättringar med bil, kan konstateras att
sådana i första hand sker i landets södra delar och i kustområden i ”Skogslänen”. I landets
glesbygdsområden, vilket till stor del sammanfaller med ”Skogslänens inland” enligt
Glesbygdsverkets definition, blir utfallet nära noll avseende restidsförbättringar. Viktigt är dock att
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notera att mycket stora satsningar görs på att upprusta vägarnas bärighet, med åtföljande förbättringar
av vägytor. Även dessa åtgärder ger givetvis positiva bidrag till regional utveckling.

Vägverkets analys av trängsel i större städer visar att trängseln i Stockholm, Göteborg och Malmö
ökar något under planperioden.

Under senare år, med minskade anslag till vägunderhåll, har standarden på det högtrafikerade
vägnätet hållits uppe på de övriga vägarnas bekostnad. Under den kommande planperioden är
ambitionen att andelen ojämna och spåriga högtrafikerade vägar ska vara oförändrad. Vägverket
bedömer att man kan upprätthålla dagens nivå på vägarnas jämnhet utryckt i IRI-värden. Däremot är
det mer osäkert beträffande möjligheterna att bibehålla spårdjupen på dagens nivå för detta vägnät.
För de låg- och mellantrafikerade vägarna är målet en minskning av andelen ojämna vägar så att
skillnaden till bästa region halveras till 2007. Vägverket bedömer att det inte är möjligt att klara detta.

Två mål har satts upp för bärighet. En halvering av restriktioner på viktiga näringslivsvägar till år
2010 samt att under planperioden åtgärda vägavsnitt där risk finns att vägen måste stängas för all
trafik under tjällossningen. Vägverket bedömer att det redan år 2007 är möjligt att nå målet att åtgärda
vägavsnitt, där dessa kan innebära risk för avstängningar för all trafik under tjällösningsperioden.
Däremot bedöms målet om en halvering av restriktioner på viktiga näringslivsvägar till år 2010 som
svårt att nå. Det bör påpekas att målet för hela planperioden är att två tredjedelar av restriktionerna på
de viktiga näringslivsvägarna kan elimineras.

Vägverket bedömer att målet om andelen nöjda yrkeschaufförer på det nationella vägnätet är
möjligt att nå, medan det uppsatta målet för andelen privatbilister som är nöjda med
vinterväghållningen är orealistisk och därmed mycket svårt att uppnå.

Riksdagen beslutade i oktober 1997 att nollvisionen ska utgöra det långsiktiga målet för
trafiksäkerheten inom vägtransportsystemet. Som etappmål angavs att antalet dödade i vägtrafiken ska
halveras fram till utgången av 2007 räknat från 1996 års nivå, och uppgå till högst 270 personer.
Vägverket kan konstatera att etappmålet inte ser ut att kunna nås inom ramen för givna resurser och
mot bakgrund av den väntade trafikökningen och andra faktorer som exempelvis befolkningens
sammansättning. Med en gynnsam olycksutveckling kommer åtgärder i den nationella planen med
syfte att öka trafiksäkerheten att kunna reducera antalet dödade i vägtrafiken till mellan 440 och 540
år 2007 och mellan 400 och 500 år 2015. I dessa uppskattningar har emellertid ingen hänsyn tagits till
eventuella negativa konsekvenser för trafiksäkerheten av en ökande alkohol- och droganvändning i
samhället.

Vägverkets målsättning är att beslutande grupper i verkets skilda planeringsprocesser senast år
2010 ska ha en likvärdig representation av båda könen. Vägverket anser att det är möjligt att klara
denna målsättning. Enbart likvärdig representation räcker emellertid inte för att uppnå det
transportpolitiska delmålet om ett jämställt transportsystem. Kvinnors och mäns grundläggande krav
på vägtransportsystemet täcks till största delen av de övriga transportpolitiska delmålen. Därutöver
finns skillnader i transportbehov, resmönster och värderingar mellan könen, som idag inte har beaktats
på ett tillfredsställande sätt och därför inte har fått det genomslag vid utformning och användning av
transportsystemet som fordras för att detta ska kunna betraktas som jämställt.
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Gemensamma förutsättningar för effektbedömningarna i denna
rapport

Merparten av de kvantifierade bedömningarna i denna rapport utgår från analyser med Sampers
1.5. Detta kapitel beskriver de bakomliggande faktorer som påverkar prognoserna och
effektbedömningarna i Sampers.

Trafikens utveckling fram till idag
Persontransportarbetet i Sverige har ökat stadigt under lång tid. Sedan år 1950 har det

femfaldigats. Under samma period har befolkningen vuxit med 24 %. Detta innebär att vi reser fyra
gånger längre per person och år än vad vi gjorde år 1950.1

Figur 1 Persontransportarbetets faktiska utveckling mellan 1950 och 1997, miljarder
personkilometer. Nedre kurvan visar ”övriga transportslag”, mellersta kurvan
”transportarbete i personbil” samt övre kurvan ”summan persontransportarbete”.

Källa: SIKA Rapport 2002:1, sid 33

Över 98 % av alla resor vi gör är kortare än 10 mil. En bra bit över hälften av antalet korta resor
utförs med bil och drygt en tredjedel till fots eller med cykel. Om man tittar på transportarbetet utgörs
det till nästan 75 % med bil. De långa resorna görs också i hög grad med bil, nästan 75 % av antalet
långa resor sker med bil och det motsvarar drygt 60 % av transportarbetet.2

Figur 2 Godstransportarbetets utveckling fördelat på transportslag 1950–97, miljoner
tonkilometer. Den tunnare av de två nedre kurvorna visar utvecklingen för
”transportarbete med tåg” och den grövre utvecklingen för ”lastbil”.

Källa: SAMPLAN 1999:2 sid 37

Vägtrafikens utveckling framgår av figur 3, som visar hur antalet fordonskilometer har utvecklats
under senare år. Den genomsnittliga årliga tillväxten under de senaste 25 åren är ca 1,6 %.
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Figur 3 Utvecklingen av vägtrafiken åren 1950–2002, miljoner fordonskilometer
Källa: VTI rapport 1999: 439 Trafikarbetet uttryckt i fordonskilometer på väg i
Sverige 1950-1997 samt Vägverkets egna beräkningar till grund för rapporteringar i
års- och sektorsredovisningar. (För några år under 1950 och -60-talen saknas
redovisning av lastbilstrafiken)

Förutsättningar för beräkning av trafikutvecklingen under
planperioden

Som en del i arbetet med NPVS har prognoser för trafikutvecklingen under planperioden tagits
fram. Detta har gjorts bl.a. för att bättre kunna bedöma effekterna av de olika åtgärderna som föreslås
i planen. Effekterna och konsekvenserna är många gånger nära kopplade till trafikvolymerna.

En rad olika faktorer påverkar trafikutvecklingen. Hur några viktiga faktorer antas utvecklas under
planperioden beskrivs i det följande. Även metoden för beräkning av trafikutvecklingen beskrivs kort.
Trafikprognoser har tagits fram för åren 2004, 2010 och för år 2015.

Tidigare har en prognos tagits fram av SIKA för trafikutvecklingen mellan 1997 och 2010.
Grundförutsättningarna vad avser befolkning, ekonomisk utveckling m m för denna prognos stämmer
överens med föreliggande prognoser. Beräkningsmetodiken har emellertid utvecklats och antaganden
om investeringar i infrastruktur och trafikering kan skilja något, varför resultaten från de olika
prognoserna inte alltid är exakt lika.

Befolkningsutveckling

Till grund för antaganden om befolkningens utveckling under perioden ligger två
befolkningsprognoser som tagits fram tidigare av bl.a. SIKA för åren 2010 och 2025. Utifrån dessa
prognoser samt befolkningen 1997 har inom ramen för detta arbete prognoser för åren 2004 och 2015
beräknats. Befolkningen år 2004 (se tabell 1) baseras alltså på antaganden om utvecklingen från år
1997 och fram till prognosåret 2010. Nivån avviker av denna anledning något från den nivå som idag
– med tanke på den faktiska utvecklingen – kan antas vara rimlig för befolkningen i hela landet år
2004.

I beskrivningen i detta kapitel kommer resultatbedömningar att uttryckas i bedömningar för hela
nationen och ibland även för Vägverksregioner. Vägverkets indelning följer vissa länsgränser och
delar Sverige i sju regioner. Se karta.
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Utvecklingen av den totala befolkningen per region samt utvecklingen av antal förvärvsarbetande
framgår av tabell 1. Totalt för riket förväntas en befolkningsökning under planperioden på 3,1%. I
regionerna Norr och Mitt förväntas emellertid befolkningen minska med ca 2 respektive 1,5 %.
Befolkningen beräknas öka mest i region Stockholm och Skåne. Ökningen förväntas här bli 5,2
respektive 2,2 %.

Antalet förvärvsarbetande ökar med 3,5 % för hela riket fram till år 2010 för att sedan minska
något fram till planperiodens slut. Utvecklingen med en oförändrat eller minskat antal
förvärvsarbetande under periodens senare hälft gäller för samtliga regioner utom för region
Stockholm. För Stockholm förväntas en fortsatt ökning om än i minskad takt. Detta väntas även efter
år 2010. Sammantaget förväntas antalet förvärvsarbetande öka med knappt 12 % Stockholm under
perioden. I region Mitt beräknas antalet förvärvsarbetande minska något fram till år 2010.
Minskningen kommer att fortsätta även under perioden 2010-2015.

Tabell 1 Befolkning, totalt och förvärvsarbetande, under planperioden
Tot bef Förändring [%] Antal förv arb Förändring [%]
2004 2010 2015 2004 2010 2015

Region
Skåne 1 126 000 2,2 3,6    478 000 2,3 1,7
Sydöst 1 306 000 -0,4 0,8    578 000 0,6 -0,3
Mälardalen 1 080 000 0,7 2,3    475 000 3,0 2,3
Väst 2 031 000 1,1 2,7    900 000 2,5 2,2
Stockholm 1 873 000 5,2 8,5    909 000 9,8 11,7
Mitt    936 000 -2,1 -1,8    407 000 -0,8 -2,9
Norr    513 000 -1,4 0,1    222 000 0,5 -0,4
RIKET 8 868 000 1,4 3,1 3 972 000 3,5 3,3
Källa: Analys av förutsättningarna för Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Ekonomiska förutsättningar

BNP/disponibel inkomst

BNP-tillväxten antas fram till år 2010 bli 2,1 % per år3. Antagandet stämmer väl med hur
tillväxten har sett ut de senaste decennierna. I antagandet ligger att tillväxten är något högre fram till
år 2005 medan den beräknas avta något därefter. Detta beror bl.a. på att stora åldersgrupper lämnar
arbetsmarknaden.4 Världsmarknaden antas växa med 4 % per år och samtidigt antas att den svenska
handelsbalansens överskott bibehållas då det samlade värdet för import och export växer ungefär i
samma utsträckning.5

Region Norr (VN)

Region Mitt (VM)

Region Mälardalen (VMN)

Region Stockholm (VST)

Region Väst (VVÄ)

Region Sydöst (VSÖ)

Region Skåne (VSK)
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Disponibel inkomst är en viktig variabel som påverkar hur mycket människor reser. Det finns dock
ingen tillgänglig prognos för hur den disponibla inkomsten kommer att utvecklas över tiden. För
prognosen 2010 antas istället att den disponibla inkomsten kommer att utvecklas i takt med BNP,
d.v.s. med 2,1 % per år.

För perioden mellan 2010 och 2020 antas utvecklingstakten för BNP och privat konsumtion skiljer
sig relativt mycket. Privat konsumtion utvecklas med 1,9 % per år, men BNP bara med 1,1 % per år. 6

Observera att den privata konsumtionen enligt dessa antaganden ökar med hela 30 % fram till 2010
och med över 55% fram till år 2020 jämfört med år 1997. Detta är en starkt pådrivande faktor på
personresandet, framförallt fritidsresandet.

Produktion/konsumtion, import/export

Strukturomvandlingen i näringslivet innebär generellt sett att man kan vänta sig att transporterna
av tunga råvaror minskar i betydelse, medan det transporteras mera gods som har ett högt värde i
förhållande till vikten. Detta leder bl.a. till att den totala mängden transporterade ton väntas växa
minst inom basindustrin, jordbruksnäringen och textilindustrin. Dessa branscher står för en stor del av
den transporterade godsmängden idag. Tillväxten antas vara störst för branscherna kemi, maskin,
elektronik, post och tele samt instrument, dvs. inom branscher som inte har så stora godsmängder
räknat i ton. 7

För bedömningarna av framtida efterfrågan på godstransporter är antaganden om förändringar i
varusammansättningen och utrikeshandeln centrala. Förändringar i varusammansättningen återspeglas
genom beräkningar av varuvärdenas utveckling fram till 2010. Exempel på varugrupper där
varuvärdena antas öka är kemiska varor, maskiner och färdigvaror medan t.ex. rundvirke, järnmalm
och pappersmassa är varugrupper där värdet väntas vara oförändrat eller lägre. 8

Prognoser för utrikeshandeln visar att importen ökar med nästan 30 % och exporten med drygt 13
% räknat i ton. Utrikeshandelns fördelning på länder och världsdelar år 2010 följer i stort nuvarande
mönster. De största varuflödena i ton går mellan Sverige och Västeuropa. Importen från Östeuropa
ökar något medan exporten dit minskar. Handeln med Östasien ökar såväl vad avser import som
export. 9

Kostnader (ex bensin)

Resekostnaderna har också stor betydelse för vilket färdmedel som väljs. Vi har antagit att
bilkostnaderna blir lägre genom att den genomsnittliga bränsleförbrukningen i bilparken antas minska
som en följd av den så kallade ACEA-överenskommelsen. Samtidigt har bensinpriset antagits vara
oförändrat. Den beräknade genomsnittliga bensinkostnaden sjunker därför med ca 13 %10 till 0,7
kr/km11 år 2010. Övriga rörliga kostnader antas vara realt oförändrade. Bränslekostnaden har antagits
vara oförändrad mellan åren 2010 och 2020.12

Biljettpriserna för tåg och långväga buss har förutsatts vara oförändrade i fasta priser. Visserligen
antas kostnaderna för järnvägens rullande materiel minska under perioden, men vi har inte räknat med
att detta ska leda till några sänkningar av priserna. Biljettpriserna för flyg antas gå upp med 0,5 % per
år till 2010, dvs. totalt med knappt 7 %.

För godstransporterna har vi generellt antagit att driftskostnaderna kommer att vara oförändrade,
dock utan att ta ställning till hur de olika kostnadskomponenterna kommer att förändras inbördes.
Detta gäller dock med undantag för bränsle- och energikostnaderna som påverkas av att förbrukningen
har antagits minska med 10 % för samtliga transportslag mellan 1997 och 2010. De nu nämnda
antagandena innebär att de kostnadsbesparingar som uppkommer som följd av den ökade
bränsleeffektiviteten förutsatts bli uppvägda av kostnadsökningar inom andra delposter.13

Bilinnehav och körkort

Under planperioden beräknas antalet bilar öka. De bilar som kommer till användning för privat
bruk beräknas för hela riket öka med knappt 16 % under perioden. Den högsta ökningen beräknas för
region Stockholm, där antalet förväntas öka med 24 %. Lägst blir ökningen i regionerna Mitt och Norr
– där även befolkningsutvecklingen är låg eller negativ. Antalet bilar per invånare förväntas utvecklas
mer jämnt mellan regionerna, men även här beräknas den högsta ökningen ske i region Stockholm
med drygt 14 % under perioden. I region Skåne förväntas den lägsta ökningen av biltätheten eller
drygt 10 % under perioden. Totalt för riket förväntas biltätheten öka med 12,5 %.
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Tabell 2 Antal bilar som disponeras för privat bruk.
Antal disp bilar Förändring [%] Antal disp bilar per 1000 inv Förändring [%]

Årtal 2004 2010 2015 2004 2010 2015
Region
Skåne    514 000 7,5 14,3 456 5,2 10,4
Sydöst    602 700 8,1 13,9 461 8,5 13,1
Mälardalen    483 700 8,4 15,1 448 7,6 12,5
Väst    937 000 9,1 16,4 461 8,0 13,3
Stockholm    698 800 13,6 24,0 373 8,0 14,2
Mitt    463 800 5,5 10,4 495 7,7 12,4
Norr    248 500 6,1 12,1 484 7,5 12,0
RIKET 3 948 800 8,8 15,9 445 7,4 12,5
Källa: Analys av förutsättningarna för Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Även antalet personer som själv eller genom annan familjemedlem har tillgång till bil – antingen
som förare eller passagerare – förväntas öka under planperioden. Vid ingången av perioden beräknas
81,5 % av befolkningen kunna disponera bil (som förare eller passagerare). Denna andel ökar under
perioden till ca 84 % år 2015. Lägst andel invånare som disponerar bil återfinns i region Stockholm
under hela planperioden samtidigt som de högsta andelarna under hela perioden återfinns i regionerna
Mitt och Norr. I slutet av perioden antas 75,3 % av befolkningen i region Stockholm ha tillgång till bil
medan motsvarande siffra för region Mitt är 89,3 %.

Antalet körkortsinnehavare förväntas öka med 2 % för hela riket under planperioden. Även här
noteras den högsta ökningen i region Stockholm med drygt 7 %, medan antalet körkortsinnehavare
sjunker med drygt 1 % i regionerna Mitt och Norr.

Tabell 3 Andel av befolkningen som disponerar bil samt antal körkortsinnehavare
Andel av befolkningen som
disponerar över bil

Antal körkort Förändring [%]

Årtal 2004 2010 2015 2004 2010 2015
Region
Skåne 82,8 83,1 84,3    699 900 0,9 1,7
Sydöst 84,4 86,3 87,2    825 500 -0,5 -0,1
Mälardalen 83,0 84,5 85,6    670 700 0,5 1,3
Väst 83,4 85,0 86,1 1 254 300 0,9 1,8
Stockholm 71,6 73,8 75,3 1 111 100 4,1 7,2
Mitt 87,1 88,5 89,4    658 700 -1,3 -1,3
Norr 87,3 88,4 89,3    336 500 -1,5 -1,3
RIKET 81,5 83,0 84,1 5 557 000 0,9 2,0
Källa: Analys av förutsättningarna för Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Det totala antalet personbilar – d v s inklusive även bilar som inte bedöms vara tillgängliga för
privat bruk – förväntas öka enligt figur 4. Härvid har antagits att förhållandet mellan disponerade och
totalt registrerade bilar förblir konstant under perioden. Det totala antalet personbilar i trafik per 1000
invånare beräknas då öka från dagens ca 450 till ca 520 år 2015.
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Figur 4 Det totala antalet personbilar i trafik per 1000 invånare

Transportsystem

För samtliga grundprognoser – som också tjänar som jämförelsealternativ i det fortsatta kalkyl-
och analysarbetet – har samma vägnät och trafikutbud för kollektivtrafiken använts för samtliga
prognosår.

Vägnätet omfattar de (viktigare) investeringsobjekt som beräknas färdigställas innan utgången av
år 2003 och speglar alltså läget vid planperiodens ingång. Se även bilaga 1.

För den kollektiva trafiken har samma nät och trafikering använts som också legat till grund för
den senaste inriktningsplaneringens jämförelsealternativ. Detta alternativ är tänkt att spegla
situationen kring årsskiftet 2001/2002. Beskrivningen av den regionala kollektivtrafiken avser delvis
situationen ytterligare ett antal år tillbaka i tiden.

Metodik

För personresandet inom landet har den framtida utvecklingen beräknats med analyssystemet
Sampers (version 1.5). Systemet omfattar olika modeller för långväga (> 10 mil enkel väg) och
kortväga resor. Resor med start eller mål utomlands ingår inte i de framtagna prognoserna, inte heller
transitresor till och från ex Norge.

Vid modelleringen av ruttval för bilresandet, har – till skillnad från tidigare prognoser – viss
hänsyn även tagits till avståndsberoende kostnader. Tidigare har valet av rutt enbart styrts av möjliga
tidsvinster, men nu har alltså även hänsyn tagits till att olika vägval också kan innebära olika
kostnader till följd av exempelvis skillnader i bensinförbrukning. Ett vägval som innebär kortare restid
är m a o inte alltid det mest optimala valet om det också innebär en längre resväg.

Vid utvärderingen av de väginvesteringar som ingår i NPVS, har det genomgående antagits att
dessa inte påverkar efterfrågan för bilresor. De efterfrågematriser som beräknas för samtliga
grundprognoser har alltså hållits konstanta vid utvärderingen. Några effekter från investeringsobjekten
av nygenererat resandet eller av resande som kommer från andra färdsätt har alltså inte beräknats. Inte
heller har det tagits hänsyn till möjliga förändringar av målpunkt för bilresorna till följd av de olika
investeringsobjekten. Anledningen till detta förfarande är huvudsakligen att vissa frågetecken har
uppkommit beträffande modellens inbyggda elasticiteter vad avser dessa val.

Trafikens förväntade utveckling under planperioden

Resor

Regionala resor

Under planperioden förväntas antalet regionala resor (< 10 mil enkel väg) totalt i riket öka med
7 %, vilket motsvarar knappt 4 % per person. För arbetsresor beräknas ökningen avstanna under
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periodens andra hälft som ett resultat av den förväntade uteblivna ökningen av antalet
förvärvsarbetande under denna period.

Antalet bilresor – både som förare och passagerare – förväntas öka drygt 10 % under perioden.
Detta innebär att bilen stärker sin roll som det viktigaste färdmedlet vid regionala resor. Per person
innebär detta en ökning av antalet bilresor med knappt 7 % för riket som helhet. Den högsta ökningen
av antalet bilresor beräknas för region Skåne med en ökning på knappt 17 % under planperioden,
medan den lägsta tillväxten på drygt 3 % förväntas i region Mitt. Den kraftiga ökningen av antalet
bilresor i region Skåne förklaras bl.a. av en kraftig ökning av antalet bilresor per person i regionen
eller med knappt 13 %. För övriga regioner ligger ökningen av antalet bilresor per person runt eller
strax under medelvärdet för riket.

Tabell 4 Antal regionala resor per år [miljoner], arbete och totalt samt totalt med bil (förare +
passagerare). Förväntad utveckling under planperioden

År 2004 Förändring till år 2010 [%] Förändring till år 2015 [%]
Arbetsresor Alla

ärenden
Alla
ärenden

Arbetsresor Alla
ärenden

Alla
ärenden

Arbetsresor Alla
ärenden

Alla
ärenden

Alla
färdmedel

Alla
färdmedel

Enbart bil Alla
färdmedel

Alla
färdmedel

Enbart bil Alla
färdmedel

Alla
färdmedel

Enbart bil

Region
Skåne   229   816   449 2,9 6,5 10,7 3,0 9,0 16,9
Sydost   242   863   541 1,6 3,0 5,9 1,4 4,7 9,5
Mälardalen   209   798   509 3,6 2,7 2,7 3,5 4,7 6,2
Väst   391 1 515 1 020 3,3 4,4 5,6 3,7 7,0 10,2
Stockholm   397 1 228   584 10,5 9,5 9,2 13,0 13,9 16,5
Mitt   167   674   451 -0,2 0,1 1,1 -1,7 0,7 3,4
Norr     90   376   243 1,2 1,2 2,1 1,0 3,4 5,8
Riket 1 724 6 269 3 796 4,3 4,6 5,7 4,8 7,1 10,2
Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Långväga resor

Antalet långväga resor förväntas öka mer än de regionala resorna under planperioden. För riket i
genomsnitt beräknas en ökning på knappt 19 %. För de långväga resorna förväntas för riket som
helhet antal bilresor öka i ungefär samma omfattning som för samtliga färdmedel - 20 % - vilket
innebär en i stort sett oförändrad marknadsandel för bil. I region Stockholm -med en högre förväntad
befolkningstillväxt - beräknas dock ökningen av antalet långväga resor till drygt 29 %. På
motsvarande sätt ökar det långväga resandet med mindre i region Mitt och region Norr (14 respektive
17 %) som förväntas uppvisa låg befolkningstillväxt.

Tabell 5 Antal långväga resor per år [1000-tal], privat och totalt samt totalt med bil (förare +
passagerare)

År 2004 Förändring till år 2010 [%] Förändring till år 2015 [%]
Privat Totalt Totalt Privat Totalt Totalt Privat Totalt Totalt
Alla
färdmedel

Alla
färdmedel

Enbart bil Alla
färdmedel

Alla
färdmedel

Enbart bil Alla färdmedel Alla
färdmedel

Enbart bil

Region
Skåne   6 741   8 566   6 059 13,0 11,7 12,3 23,2 19,3 20,8
Sydost 12 182 15 197 11 840 10,5 9,4 10,3 20,1 16,5 18,0
Mälardalen 12 315 14 280 11 272 10,8 10,3 11,0 20,6 18,4 20,0
Väst 16 536 20 307 15 391 11,7 10,8 11,4 21,8 18,7 20,0
Stockholm 13 203 16 816 10 568 16,1 15,8 17,1 29,2 26,1 29,4
Mitt 10 736 13 154   9 798 7,3 6,7 7,2 15,4 12,7 13,7
Norr   5 010   6 266   4 168 7,8 7,6 7,3 17,8 15,3 15,6
Riket 76 722 94 587 69 096 11,4 10,7 11,3 21,6 18,6 20,0
Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Godstransporter

De godsmängder för vilka en prognos tagits fram för 2010 beräknas öka med ca 27 % från år 1997
eller med knappt 2 % per år. Den största andelen, inrikestransporter, förväntas öka med 28 %.
Transporterade godsmängder vid import förväntas ökar med 35 % samtidigt som motsvarande
volymer vid export ökar med 19 %.
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En kraftigare ökning än vad som förväntas för den totalt transporterade godsmängden noteras
framför allt för varugrupperna sand/grus och papper/papp. En motsvarande lägre ökning förväntas bl a
för grupperna bearbetade trävaror och råolja.

Transportarbetet med gods förväntas under samma period öka med ca 25 % eller årligen öka med
1,7 %. Godstransportarbetets fördelning på färdmedel framgår av tabell x2.

Av tabellen framgår att transporterna med lastbil förväntas öka mest. Ökningen från 1997 till 2010
beräknas till 38 % eller 2,5 % årligen.

För utvecklingen efter år 2010 finns ingen detaljerad prognos. Vid ett antagande om en BNP-
tillväxt mellan 2010 och 2025 på 1,5 % per år, beräknas dock transportarbetet med lastbil öka med 1,6
% årligen. För järnväg erhålls på motsvarande sätt en årlig ökning på 0,53 % per år.

Ökningen av transportarbetet med lastbil förväntas leda till en ytterligare något högre ökning av
trafikarbetet. Detta beräknas öka med 41 % mellan 1997 och 2010, eller med 2,6 % årligen.
Skillnaden förklaras av att godset som transporteras med lastbil år 2010 är lättare och körs över längre
sträckor.14

Vägtrafik

Under planperioden beräknas antalet fordonskilometer på våra vägar att öka med mellan 16 och
24 %. För riket som helhet förväntas en ökning på knappt 19 %. Den lägsta ökningen beräknas ske i
region Norr och Mitt med knappt 17 %, medan trafikarbetet i region Sydöst ökar med knappt 20 %
och i region Skåne med knappt 24 %.

Att trafikarbetet som helhet ökar mer än antalet resor med personbil, förklaras av att transporterna
med lastbil förväntas öka kraftigare än resandet med bil men även att medelreslängden för bilresor
ökar.

Tabell 6 Trafikarbete på vägarna år 2004 och förändring till 2010 respektive 2015. Avser i
Sampers modellerat trafikarbete (saknas bl.a. utrikes resor, korta lokala resor och
transporter m m)
 2004  2010 Förändring [%]  2015 Förändring [%]
Pb+Llb Tot Pb+Llb Tot Pb+Llb Tot

Region
Norr   2 800   3 100 8,3 9,2 15,7 16,9
Mitt   6 900   7 600 8,1 8,9 15,2 16,3
Mälardalen   8 700   9 500 8,5 9,2 16,6 17,5
Stockholm   8 400   8 800 10,5 10,9 18,2 18,7
Väst 15 500 16 700 9,6 10,1 17,5 18,1
Sydost   9 000 10 000 10,9 11,5 18,9 19,7
Skåne   7 200   7 800 14,3 14,5 23,3 23,6
Riket 58 500 63 500 10,1 10,7 18,0 18,7
Pb=personbilar
Llb=lätta lastbilar
Tot= All motoriserad vägtrafik

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.
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Effektbeskrivning av övergripande transportpolitiska målet

Allmänt
 Det övergripande transportpolitiska målet för transportpolitiken skall vara att säkerställa en
samhällsekonomsikt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet. Det övergripande målet preciseras i ett antal långsiktigt inriktade delmål. En
strävan efter samhällsekonomisk effektivitet bör enligt regeringens uppfattning prägla alla
avvägningar och beslut i transportpolitiken (proposition 1997/98:56).

Samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning
Grundläggande för de prioriteringar som sker i den ekonomiska planeringen är den

samhällsekonomiska nyttokostnadskalkylen.15 Kalkylen innebär att effekterna av en åtgärd beräknas
eller uppskattas. De olika negativa och positiva effekterna värderas därefter i monetära termer och den
totala effekten jämförs med kostnaden för åtgärden. Kalkylen kan därmed ligga till grund för en
sammanfattande samhällsekonomisk bedömning av hur åtgärden påverkar samhället. Syftet med att
tillämpa ett samhällsekonomiskt synsätt är att uppnå en effektiv medelsanvändning och att möjliggöra
en prioritering mellan olika åtgärder.

I en samhällsekonomisk kalkyl inkluderas samtliga effekter som kunnat identifieras, kvantifieras
och värderas i monetära termer. Alla relevanta effekter kan inte kvantifieras och värderas inom de
kalkyler som idag används av Vägverket. Regeringen har angett att värderingen av effekter som inte
kan vägas in i nyttokostnadskalkyler bör
åskådliggöras på annat sätt16. Inom Vägverket
sker en sådan samhällsekonomisk analys bland
annat genom att en effektprofil har utformats för
att komplettera den samhällsekonomiska
kalkylen. Syftet med effektprofilen är att på ett
överskådligt sätt illustrera en åtgärds bidrag till
måluppfyllelse och synliggöra även andra
effekter än de som går att ekonomiskt beräkna.
Effektprofilen är framför allt ett hjälpmedel när
olika utformningar av ett och samma projekt ska
bedömas med avseende på de transportpolitiska
delmålen.

Figur 5 Alla relevanta effekter kan inte
kvantifieras och värderas inom de
kalkyler som idag används av
Vägverket.

Långsiktigt hållbart
transportsystem

I infrastrukturpropositionen ”Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem” (Prop.
2001/02:20) framhålls att målet om en Hållbar samhällsutveckling omfattar såväl ekologiska, sociala,
kulturella som ekonomiska aspekter. Frågan om ett väl fungerande transportsystem innefattar rättvise-
och jämlikhetsfrågan, välfärdsfrågan, sysselsättningsfrågan, frågan om regional utveckling och miljö-
och hälsofrågan.

Begreppet hållbar utveckling innehåller således ett tidsperspektiv och en rättvisedimension mellan
och inom generationerna som vi ej fullt ut beaktar i dagens samhällsekonomiska nyttokostnads-
kalkyl.17 Det betyder inte att det behöver finnas någon konflikt mellan samhällsekonomisk effektivitet
och långsiktig hållbarhet. Men i praktisk hantering är inte alla väsentliga krav för långsiktig hållbarhet
identifierade och konkretiserade på ett sådant sätt att de kan beaktas fullt ut i dagens kalkyler.18 Målet
Långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet mäts därför
idag till olika delar om än inte fullständigt både med måttet för samhällsekonomisk effektivitet och
måtten för de olika delmålen.
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Vägverkets mått för det övergripande transportpolitiska målet
avseende vägbyggnadsprojekt

Med hjälp av samhällsekonomiska kalkyler kan de samlade effekterna vid en åtgärd
systematiseras. Ett viktigt mått för att bedöma en åtgärds samhällsekonomiska effektivitet är
nettonuvärdeskvoten (NNK).

För att följa den långsiktiga hållbarheten används både NNK måttet och de mått som anges under
respektive delmål.

Måttet för Samhällsekonomisk effektivitet

I en samhällsekonomisk kalkyl definieras en investerings effekter i förhållande till ett alternativt
handlingssätt (ofta ett nollalternativ). Värderingen av en investerings effekter bygger på en prognos
för den framtida utvecklingen. Framtida nyttor och kostnader diskonteras till ett gemensamt
jämförelseår. Det uppskattade värdet av framtida positiva effekter vägs samman med värdet av
negativa effekter till en nettoeffekt. Nettonuvärdeskvoten räknas ut genom att en åtgärds samlade
nytta under kalkylperioden reduceras med kostnaden för åtgärden. Återstoden divideras sedan med
åtgärdskostnaden varvid NNK erhålls.

Mål för måttet Nettonuvärdeskvot.

För att en Samhällsekonomisk nyttokostnadskalkyl skall kunna indikera att en åtgärd är
samhällsekonomiskt lönsam skall den ha en NNK som överstiger 0. En Nettonuvärdeskvot på 0,5
(NNK= 0,5) innebär att för varje satsad hundralapp erhålls denna åter plus ytterligare en femtiolapp i
avkastning, sett över projektets livslängd. Nyttan är i detta fall 50 % större än investeringskostnaden.
Att genomföra projekt som är samhällsekonomiskt lönsamma leder till ökad effektivitet.

När samhällets budgetrestriktion medför att alla samhällsekonomiskt lönsamma projekt ej kan
genomföras och när valet står mellan olika lösning för en åtgärd är det samhällsekonomiskt effektivt
att välja de projekt som har den största samhällsekonomiska lönsamheten, d v s har den högsta NNK.
(Utanför detta resonemang tillkommer givetvis de övriga hänsyn beslutsfattaren har att ta i den
samhällsekonomiska bedömningen vad gäller okvantifierade effekter samt den långsiktiga
hållbarheten).

Samlad bedömning av samhällsekonomisk effektivitet med hjälp av EVAs objektkalkyler

Nettonuvärdeskvoten fördelar sig väldigt olika mellan de enskilda objekten. Objekt med riktigt
höga NNK-värden finns framförallt i stadsnära miljöer. Några av de objekt där beräkning av
nettonuvärdeskvot med hjälp av Vägverkets effektberäkningsprogram, EVA19, inte kunnat genomföras
finns istället representerade i den systemanalytiska bedömningen med Sampers/Samkalk kalkyler.
Exempelvis är E20 Norra Länken inkodat i Sampers-modellen. På samma sätt har ett flertal EVA-
objekt inte kunnat kodas in i Sampers. Alla objekt finns beskrivna i bilaga 1. Totalt innehåller
Vägverkets nationella plan 131 objekt varav det för 116 objekt finns en nettonuvärdeskvot som har
beräknats med hjälp av EVA verktyget20. Av dessa objekt är 3 objekt direkt utpekade och 36 långt
gångna. Nettonuvärdeskvot finns för 2 av de utpekade och för 31 av de långt gångna. 51 objekt varav
4321 med EVA kalkyl är nya objekt som föreslås av Vägverket. Så kallade mötesseparerande objekt
uppgår till 41 stycken varav 39 stycken har en nettonuvärdeskvot. Som en jämförelse har vi också
redovisat de så kallade goda tvåorna som inte kom med i planen. Här rör det sig om 48 objekt varav
41 har en beräknad nettonuvärdeskvot. Den totala lönsamheten har beräknats för dessa olika
indelningar av objekt genom att en genomsnittlig NNK har tagits fram.22
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Tabell 7 Genomsnittlig samhällsekonomisk lönsamhet för EVA objekt inom NPVS

OBJEKT (EVA) Nettonuvärdeskvot (NNK)

Långt komna och av regeringen utpekade
vägbyggnadsprojekt.

0,9

Av Vägverket föreslagna tillkommande
vägbyggnadsprojekt åren 2004-2015 med en byggkostnad
över 100 miljoner kronor (explicit namngivna i planen).

3,6

Av Vägverket föreslagna tillkommande
vägbyggnadsprojekt åren 2004-2015 med en byggkostnad
under 100 miljoner kronor (explicit namngivna i planen).

5,0

Alla de av Vägverket föreslagna tillkommande
vägbyggnadsprojekten (s.k. Vägverksprojekt. Några av
objekten som planeras sent i planperioden namnges inte i
själva planen, utan har preliminärt lagts in i dessa
beräkningar.)

1,6

Ytterligare mindre vägbyggnadsprojekt med
mötessepareringsinslag som använts som
beräkningsunderlag (s.k. Mötesseparerande objekt).

0,7

Alla vägbyggnadsprojekt som föreslås inom NPVS 1,3
Vägbyggnadsprojekt som övervägts under
åtgärdsplaneringen men som av ett eller annat skäl inte
kommit med i planen (s.k. Goda tvåor).

0,9

Källa: Bearbetning av resultaten från EVA-kalkyler över föreslagna vägbyggnadsprojekt inom NPVS. Vägverkets
enhet för Samhälle och Trafik, juli 2003.

Den genomsnittliga nettonuvärdeskvoten för de investeringsobjekt där EVA kalkyler finns har
beräknats till 1,3. De av Vägverket utvalda objekten har den högsta NNK (1,6) utav de olika
indelningarna i tabell 1. Det betyder alltså att det är de objekten som ger mest avkastning på satsade
medel. Ett antal objekt, 14 med en kostnad om minst 100 miljoner kronor och 7 med en kostnad
därunder, har tagits med i planen med byggstart under perioden 2004-2011, utan att de är direkt
utpekade i regeringens direktiv. Dessa objekt är mycket angelägna inte minst från
trafiksäkerhetssynpunkt. Kalkylerna visar på en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 3,6 för de 14
större projekten och 5,0 för de mindre.

Långt komna och utpekade objekt ligger något lägre än genomsnittet (0,9). Även de
mötesseparerande objekten som ju uttryckligen siktar mot ett av de transportpolitiska delmålen, säker
trafik, ligger i genomsnitt lägre vid en samlad bedömning men med positiv nettonuvärdeskvot (0,7).23

De ”goda tvåorna” har i denna jämförelse den lägsta avkastningen på investerade resurser (NNK=0,9)
även om de i genomsnitt är klart samhällsekonomiskt lönsamma. Dessa objekt som har den
genomsnittligt lägsta NNK är också de objekt som inte rymts inom planens budgetrestriktion.

Sammantaget visar ovanstående att beräkningsbar samhällsekonomisk lönsamhet varit en viktig
beslutsvariabel när Vägverket satt ihop sitt förslag. Vid ett genomförande kommer planen att leda till
en ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Investeringar i planen som påverkar måluppfyllelsen

Vi redovisar på hur de totala värderade nyttorna för investeringsobjekten fördelar sig vid olika
indelningar av materialet. Gemensamt för de olika grupperna är att restiden är den största positiva
delen i samhällsnyttorna, förutom för de mötesseparerande objekten. Trafiksäkerheten är den andra
stora nyttan, och den som är allra störst för de mötesseparerande objekten. Drift- och
underhållskostnaderna ökar och är det som generellt minskar samhällsnyttan mest hos alla grupper.
Fordonskostnadernas utveckling är positiv för alla utom de mötesseparerande objekten.
Avgasutsläppen ökar för samtliga grupper utom för Vägverkets objekt där de faktiskt minskar något.
Övriga nyttor varierar mellan de olika grupperna. Miljöeffekterna utgör vid alla indelningar en
jämförelsevis liten andel av de samlade effekterna. Det är viktigt att konstatera att detta inte skall
tolkas som att vägtrafik har en försumbar miljöpåverkan. Vid objektanalysen jämförs effekter utan
och med föreslagna infrastrukturinvesteringar men med ett givet trafikutbud. En del av
miljöeffekterna är i större grad trafikrelaterade än objektrelaterade.24
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NPVS-objekten

Vi kan i figuren nedan se hur stor andel av de totala nyttorna som representeras av de olika typerna
av effekter. De blå staplarna visar andelen av de totala effekterna som är positiva och de röda
staplarna visar andelen av de totala effekterna som är negativa. En blå stapel har hämtat information
från objekt som visar ett positivt netto inom denna effekt. En röd stapel har hämtat information från
objekt som visar ett negativt netto inom denna effekt. Summan av absolutbeloppen av staplarna blir
100 %. De positivt värderade effekterna i form av restidsvinster och förbättrad trafiksäkerhet
dominerar. Tillsammans utgör de 84 % av de samlade nyttorna (både positiva och negativa). Av de
negativa effekterna står drift och underhåll för den största andelen med 2,9 % av totalen.
Fordonskostnaderna uppvisar både positiva nyttor med 4,1 % (kostnaden minskar för objekten i
medeltal) och negativa nyttor med 2,1 % (kostnaden ökar). Avgasemissionerna uppvisar på totalen en
svagt negativ effekt (kostnaderna ökar för objekten i medeltal). Godstidskostnaden är något positiv på
grund av att den är tidsberoende och därför ger mindre restid en större nytta. Ökade kostnader för drift
och underhåll är den dominerande av de negativa effekterna.

Figur 6  Andel av nyttorna för NPVS-objekten uttryckta i absoluta procenttal (summerar till
hundra).

Källa: Bearbetning av resultaten från EVA-kalkyler över föreslagna vägbyggnadsprojekt inom NPVS. Vägverkets
enhet för Samhälle och Trafik, juli 2003.

Vägverkets objekt

För Vägverksobjekten kan vi i figuren nedan se att minskad restid än kraftigare dominerar bland
nyttorna medan ökad trafiksäkerhet har en något lägre andel av nyttorna gentemot genomsnittet. I
denna grupp är även avgasemissionerna positiva, som alltså minskar på totalen. Den största negativa
effekten är liksom tidigare en ökning av drift och underhåll.
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Figur 7  Andel av nyttorna för ”Vägverkets objekt” uttryckta i absoluta procenttal (summerar
till hundra).
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Källa: Bearbetning av resultaten från EVA-kalkyler över föreslagna vägbyggnadsprojekt inom NPVS. Vägverkets
enhet för Samhälle och Trafik, juli 2003.

Långt komna och utpekade objekt

För dessa objekt är minskad restid som andel av nettonyttan tydligt lägre än genomsnittet och
vägverksobjekten. Minskade fordonskostnader utgör en stor andel av nyttorna, 11,5%.
Trafiksäkerhetseffekterna har i stort sett samma andel av nettonyttan som för vägverksobjekten. Drift
och underhåll uppvisar minskade kostnader och avgasemissionerna ökar.

Figur 8 Andel av nyttorna för ”Långt komna och utpekade objekt” uttryckta i absoluta
procenttal (summerar till hundra).

Källa: Bearbetning av resultaten från EVA-kalkyler över föreslagna vägbyggnadsprojekt inom NPVS. Vägverkets
enhet för Samhälle och Trafik, juli 2003.
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Mötesseparerande objekt

För de mötesseparerande objekten ligger samhällsvinsten överlägset i ökad trafiksäkerhet med så
mycket som 59,3 % av totalnyttorna medan restidsnyttan i detta fall utgör cirka en fjärdedel av
totalnyttorna. Ökade kostnader för drift och underhåll utgör 15,5 % av de totala nyttorna. Även för
fordonskostnaderna och avgasemissionerna överväger de negativa effekterna.

Figur 9 Andel av nyttorna för ”Mötesseparerande objekt” uttryckta i absoluta procenttal
(summerar till hundra).

Källa: Bearbetning av resultaten från EVA-kalkyler över föreslagna vägbyggnadsprojekt inom NPVS. Vägverkets
enhet för Samhälle och Trafik, juli 2003.

Goda tvåor

Restidsvinster är den största positiva effekten hos ”de goda tvåorna” som är hälften av
samhällsnyttorna. Den andra stora nyttan är trafiksäkerhet. Fordonskostnaderna minskar men där finns
också ökade fordonskostnader. Investeringarna skulle ge ökade drift och underhållskostnader och
större avgasutsläpp.
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Figur 10 Andel av nyttorna för ”Goda tvåor” uttryckta i absoluta procenttal (summerar till
hundra).

Källa: Bearbetning av resultaten från EVA-kalkyler över föreslagna vägbyggnadsprojekt inom NPVS. Vägverkets
enhet för Samhälle och Trafik, juli 2003.

Sammanfattningsvis innebär detta bland annat att:

� Alla analyserade grupperingar av vägbyggnadsprojekt uppvisar större beräkningsbara nyttor än
kostnader.

�  De samhällsekonomiska beräkningarna påvisar att de långt komna och utpekade
vägbyggnadsprojekten i allmänhet är mindre lönsamma än de nytillkomna projekten.

�  Satsningarna på mötessepararade vägar i denna plan medför troligen stora beräkningsbara
samhällsekonomiska nyttor, inte bara nyttor avseende trafiksäkerhet. Väghållarens totala
kostnader för drift och underhåll antas öka som följd av dessa satsningar.

Systemanalytisk bedömning av samhällsekonomisk effektivitet med hjälp av
Sampers/Samkalk kalkyler. Hela planperioden 2004–2015.

Den samhällsekonomiska lönsamheten för den nationella planen för vägtransportsystemet 2004-
2015 (NPVS) som helhet samt den nationella planen inklusive länsplaner (LTP, 2004-2015) har
beräknats med verktyget Samkalk och ger en Nettonuvärdeskvot på 1,6 för NPVS och en NNK på 1,4
för både NPVS och LTP (tabell 3).

Det innebär att planerna sett som helhet är klart samhällsekonomiskt lönsamma och att de vid ett
genomförande bidrar till en ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Ett flertal känslighetsanalyser har genomförts och beskrivs i senare avsnitt. Vid modellkörningarna
med Sampers/Samkalk har investeringskostnader för i modellen inlagda objekt varit 33 584 MSEK för
NPVS och 54 501,2 MSEK för NPVS och LTP objekten i 2004 års priser.
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Tabell 8 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS samt NPVS+LTP. 2004-2015
Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.25

Lönsamhetsberäkning NPVS NPVS + LTP
Budgeteffekter26

- Drivmedelsskatt för vägtrafik -27,18 -543,18
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

61 700,63
     347,4
     542,9

90 498,24
  3 964,74
     782,32

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

   -3 225,32
  42 928,17

   -3 041,86
  60 276,79

SUMMA 102 266,6 151 937,1
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer27   39 325,1   64 052,1
NETTONUVÄRDESKVOT 1,6 1,4
Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Systemanalytisk bedömning av samhällsekonomisk effektivitet med hjälp av
Sampers/Samkalk kalkyler. Första delen av planperioden, åren 2004 – 2010.

I analysen ingår de objekt som beräknas vara klara 2010-01-01, ej de där bygget beräknas ha
påbörjats men ej avslutats vid denna tidpunkt. Den samhällsekonomiska lönsamheten för den
nationella planens första del (2004-2010) samt den nationella planen inklusive länsplaner (2004-2010)
har beräknats med verktyget Samkalk och ger en nettonuvärdeskvot på 2,2 för NPVS och en NNK på
2,1 för både NPVS och LTP. Några känslighetsanalyser har genomförts och beskrivs i senare avsnitt.
Vid modellkörningarna med Sampers/Samkalk har investeringskostnader för i modellen inlagda
objekt varit 14 079 MSEK för NPVS och 24 808,9 MSEK för NPVS och LTP objekten i 2004 års
priser.

Tabell 9 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS samt NPVS+LTP. 2004-2010
Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.28

Lönsamhetsberäkning NPVS NPVS + LTP
Budgeteffekter29

- Drivmedelsskatt för vägtrafik -69,47 -586,23
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

27 627,77
     630,02
     213,81

55 704,66
  4 108,68
     439,28

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

       -6,87
31 711,21

  -1 509,27
  42 512,79

SUMMA 60 106,48 100 669,9
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer30 19 083,04   33 040,14
NETTONUVÄRDESKVOT 2,2 2,1
Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Sammanfattningsvis innebär detta bland annat att:

� Åtgärderna som slutförs under både den första och andra halvan av planperioden medför
större beräkningsbara samhällsekonomiska nyttor än kostnader.

�  Vid jämförelse mellan enbart första delarna av planerna 2004-2010 och hela planerna
2004-2015 ser vi tydligt både för NPVS och för kombinationen av NPVS och LTP att en
koncentration av de lönsammaste objekten ligger under planperiodens första del.

� Att en jämförelse av investeringskostnaderna under första halvan av den nationella planen
är mindre än halva totala investeringskostnad för denna plan, dvs. att planen har en
baktung finansiering.
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Hur har kalkylerna gjorts? Kalkylförutsättningar vid investeringar och andra åtgärder

De samhällsekonomiska kalkyler som Vägverket gör bygger på en lång rad förutsättningar och
kalkylparametrar. Nedan tar vi upp några av de viktigaste bland annat för att visa på likheter och
skillnader mellan kalkyler utförda med EVA verktyget och Samkalk verktyget. De ekonomiska
värderingarna är för båda verktygen i stort hämtade från det verksgemensamma ASEK31 arbetet medan
Effektsambanden finns beskrivna i Vägverkets publikationsserie Effektsamband 200032.
Effektsambanden i EVA och Samkalk är i princip helt lika. För mittseparerade vägtyper har dock nya
hastighetsflödessamband33 och trafiksäkerhetseffekter34 för mötesfri landsväg (MLV) och mötesfri
motortrafikled (MML) grundad på ny statistik tagits fram under våren 2003. Samkalk kalkylerna har
körts både med de samband som har använts i EVA kalkylerna och de nyare sambanden.35

Trafikarbetet under planperioden har modellberäknats med och utan åtgärder. Som framgår av
tabell 6 och tabell 7 är förväntad trafikökning inte (huvudsakligen) relaterad till de planerade
infrastrukturinvesteringarna. Den samhällsekonomiska kalkylen utgår från att det är samma
bakomliggande samhällsutveckling36 som gäller för båda alternativen vid analysen.

Den avgörande skillnaden mellan EVA och Samkalk kalkylerna är att EVA kalkylerna är gjorda
på objektsnivå. Vi har sedan aggregerat dessa objektskalkyler för en helhetsbedömning. Samkalk
kalkylen så som den utförts inom ramen för åtgärdsplaneringen är en totalkalkyl. Det innebär att den
systemanalytiskt behandlar planen och hela Sverige som en helhet. Några av de objekt (exempelvis
E20 Norra Länken) där inte EVA kalkyler finnes är representerade i Samkalk kalkylen. Samtidigt
finns ett flertal EVA objekt som inte är representerade i Samkalk (se bilaga 1).

Tabell 10 Modellförutsättningar EVA och Sampers/Samkalk.
Modell
förutsättningar

EVA37 Sampers/Samkalk38

Analysprincip Objektanalys. Objekten samt
influensområde. Vägtrafik.

Systemanalys. Alla objekten samt hela det
statliga vägnätet. Flera trafikslag.
Tyvärr har inga omkodningar av
kollektivtrafiknäten kunnat genomföras.39

Färd- och
transportsätt

Bil och Lastbil med och utan släp. Medborgarnas resor: Cykel, gång, personbil,
långväga buss, tåg och flyg. Näringslivets
transporter: Lastbil med och utan släp samt
personbil/yrkestrafik.

Trafikprognos
persontrafik40

Uppräkningstal framtagna med hjälp
av Sampers 2001. Differentierade
utifrån region och vägtyp. Olika årlig
tillväxt före och efter ett prognosår
2010.

Trafikutveckling och färdmedelsval över tiden
produceras endogent inom Sampers
modellen.41 För Samkalk används motsvarande
trafikutveckling som använts för EVA för att
approximera nyttornas utveckling under
kalkylperioden.

Trafikprognos42

godstrafik
Regionalt differentierade
uppräkningstal framtagna med hjälp
av Samgods. Olika årlig tillväxt före
och efter 2010.

Matriserna för lastbilstrafik och
personbil/yrkestrafik har räknats upp från 1997
till 2004, 2010 och 2015 med värden från
Sampers och Samgods.43

Ruttval Manuellt hanterad alternativt med
stöd av Emme/2

Nätutläggning med generaliserad kostnad.
Ruttvalet styrs av kortaste tid med ett
tidstillägg som skall spegla kostnader.44

Tidstillägg görs med 136 kr/timme och 1,30
kr/km.45

Nygenererad och
överflyttad trafik

Fast efterfrågan mellan utrednings-
och jämförelsealternativet

Fast efterfrågan mellan utrednings- och
jämförelsealternativet.46
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Tabell 11  Kalkylförutsättningar EVA och Sampers/Samkalk.

Trafikarbetet.53

Tabell 12 Beräknad förändring av trafikarbetet i fordonskilometer med och utan
vägbyggnadsåtgärder fram till 2010 (milj fkm). Planens första del.

Förändring av
Trafikarbetet (milj fkm)

Total
2004

Autonom ökning
04-10

Total
2010
utan planer

Planernas
Bidrag
04-10

Total
2010
med planer

NPVS 63 464 +6 767 70 231 +33 70 264

NPVS + LTP 63 464 +6 767 70 231 +3 70 234

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Tabell 13  Beräknad förändring av trafikarbetet i fordonskilometer med och utan
vägbyggnadsåtgärder fram till 2015 (milj fkm). Hela planen.

Förändring av
Trafikarbetet (milj fkm)

Total
2004

Autonom ökning
04-15

Total 2015
Utan planer

Planernas
Bidrag
04-15

Total
2015
med planer

NPVS 63 464 +11 891 75 355 +24 75 379

NPVS + LTP 63 464 +11 891 75 355 -6 75 349

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Osäkerheter i bedömningarna samt känslighetsanalyser

Det finns ett antal osäkerheter runt kalkylerna som vi beskriver nedan. Några av de viktigaste har
vi försökt ta hänsyn till genom att genomföra ett flertal känslighetsanalyser. Dessa sammanfattas i
tabell 8. Känslighetsanalyserna har genomförts genom att hålla huvudalternativet för hela NPVS
oförändrat och oftast ändrat endast en variabel åt gången. När det gäller känslighetsanalys av
effektsambanden för mittseparering har denna även gjorts vid analysen som innehåller
länstransportplanerna och då både för hela och den första delen av planen. Lönsamhetsberäkningarna
för känslighetsanalyserna återfinns i bilaga 2.

Fast efterfrågan

De möjligheter som ges av Sampers/Samkalk verktyget att ej ha fast efterfrågan mellan
prognosårets jämförelse- och utredningsalternativ och därmed i analysen ta hänsyn till de trafikanter
som flyttar mellan trafikslagen och de som tillkommer till eller försvinner ur transportsystemet har

Kalkylförutsättningar EVA Samkalk
Prisnivå 1999-01-01 1999-01-0147

Byggstartår 2002-01-01 2002-01-01
Diskonteringsår 2002-01-01 2002-01-01
Öppningsår Beror på byggtiden. Året efter

sista byggåret.
2004

Effektberäkningar48

Prognosår
Brytår

Effektberäkningar genomförs
tre gånger. Vid Basår (1997),
Prognosår 1 (2010) samt
Prognosår 2 (2025).
Interpolering av nyttorna
däremellan och extrapolering
efter 2025.

Effektberäkningar genomförs en gång vid ett
Prognosår. För hela planen vid 2015. För
första delen av planen vid 2010.
Extrapolering av nyttorna utifrån antagen
genomsnittlig trafiktillväxt före och efter ett
Brytår (2010). Trafiktillväxten hämtad ur
samma Sampers prognos varur
uppräkningstalen för EVA togs fram. 2 %
årligen t.o.m. 2009. 1 % årligen fr.o.m.
2010.49

Kalkylränta 4% 4 %50

Kalkylperiod 40 eller 60 år 60 år51

Beläggningsgrader För personbil skilt mellan
privata och tjänsteärenden.

För personbil skilt mellan kortväga och
långväga resor och privata och
tjänsteärenden.52
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inte använts i dessa körningar. Orsaken till detta är att det för närvarande finns oklarheter kring de
elasticiteter som styr ändring av färdmedel, men även att stora byten till längre bort belägna
målpunkter sker vid rörlig efterfrågan vilket riskerar ge ökat trafikarbete även vid åtgärder som kortar
resvägarna. (Problemet med färdmedelsvalen är ett betydligt mindre problem vid aggregerad analys av
resor med bil och lastbil än vid analys av kollektivtrafikåtgärder för tåg och buss). Alla
funktionaliteter för att samhällsekonomiskt behandla den så kallade ”rule of the half”54 som säger att
nytillkomna trafikanter skall tillgodoräknas hälften av minskningen av generaliserad kostnad (restid,
fordonskostnad och intern olyckskostnad) är ej heller implementerade i Samkalk. Hur kalkylerna hade
påverkats om efterfrågan mellan jämförelse- och utredningsalternativen ej varit konstant och detta
hade kunnat tillämpas på ett ”korrekt” sätt med avseende på elastisiteter och nätutläggningsrutiner går
inte att säga med säkerhet utifrån ett teoretiskt resonemang då det är en empirisk fråga. Intuitivt och
av försiktighetsskäl kan vi dock anta att nyttorna av investeringarna hade blivit något lägre än när vi
nu både för Samkalk och EVA kalkylerna använt fast efterfrågan.

Totalt trafikarbete (fordonskilometer)

Vägverket har i åtgärdsplaneringen genomfört systemanalyser med verktyget Sampers, vilket
innebär att samtliga fem regionala samt den nationella modellen i Sampers har körts. När fler än en
regional modell körs får man för lite (eller för mycket) trafikarbete redovisat på aggregerad nivå i
Samkalks resultatfiler. Därför har vi istället tagit fram det aggregerade trafikarbetet direkt från
väglänkarna vilket ger ett korrekt resultat gentemot modellen. Vad vi kunnat utröna påverkas inte
Samkalk resultaten av den felaktiga aggregeringen i Samkalks resultatfiler då de effekter som är
trafikarbetsberoende beräknas på länknivå och restidseffekterna beräknas direkt via en multiplikation
för varje reserelation mellan tidsvärderingen och restidsmatrisen.

Avgasemissioner och fordonskostnader –Beräkning av fordonsparkens åldersfördelning.

I de effektmodeller som tillämpas för EVA och Samkalk finns systemvärden avseende
fordonsparkens åldersfördelning. Valet av prognosår har inverkan på fordonskostnader och
avgasemissioner, eftersom fordonens ålder har påverkan på flera effekter genom att motorer och
fordon successivt blir bensinsnålare och miljövänligare vartefter som äldre bilar ersätts med nyare. I
EVA tillämpas detta genom att nyttorna beräknas vid tre tillfällen (basår och prognosåren) med tre
olika fordonsflottor. Eftersom Samkalk bara beräknar effektmodellerna en gång och sedan
extrapolerar dessa med utgångspunkt i antagen trafikutveckling, kommer det i praktiken att innebära
att det är fordonsparkens sammansättning vid valt prognosår tillsammans med trafikutvecklingen som
styr analysen av dessa effekter under kalkylperioden. Vid analysen av hela planperioden är
prognosåret 2015 medan vid analysen av första delen av planperioden är prognosåret 2010. Vid
samma antagen trafiktillväxt innebär detta att fordonsberoende nyttor får en något mindre tyngd när
hela planperioden analyseras än när första delen analyseras.

Tabell 14 Känslighetsanalyser Samkalk kalkyler samt jämförelse med EVA genomsnitt.
(2004–2015). Nettonuvärdeskvoter

KänslighetsanalyserPlan Huvud
resultat TS Annan

trafik
Antal i
bilen

Ränta
7%

2005 Inv
låg

Inv
hög

40 år TS
+2005
+40 år

EVA

NPVS 1,6 1,33 1,78 1,59 0,76 1,53 1,99 0,99 1,17 0,89 1,34

NPVS +
LTP

1,37 1,14

Tabell 15 Känslighetsanalys. Trafiksäkerhetseffekter (2004 – 2010). Nettonuvärdeskvoter
Plan Huvudresultat  Trafiksäkerhet
NPVS 2,15 1,79
NPVS + LTP 2,05 1,75

Känslighetsanalys – TS-effekter

De effektsamband som används i Vägverkets åtgärdsplanering finns beskrivna i publikationsserien
Effektsamband 2000. En kontinuerlig utveckling av effektsambanden pågår mellan
planeringsomgångarna. Utvecklingen av till exempel hastighetsflödessambanden och
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trafiksäkerhetseffekter bygger till stor del på insamling av statistiska data. En mycket viktig satsning
som Vägverket gör inom ramen för NPVS är satsningen på mötesseparering. Då de mötesseparerande
vägarna är en relativt ny åtgärd fanns ej så stort underlag för de effektsamband som fastställdes till
Effektsamband 2000. Under våren 2003 har en översyn av hastighetsflödessambanden och
trafiksäkerhetseffekterna vad gäller mötesfri landsväg och mötesfri motortrafikled utifrån nyare rön
gjorts. Vi har hunnit köra Samkalk kalkylerna med både de nyare och de äldre sambanden medan
EVA kalkylerna är gjorda med de äldre sambanden. I tabellen ovan ser vi att skillnaden för hela
planen blir att NNK stiger från 1,33 till 1,6 när de nyare sambanden tillämpas. När även LTP
inbegripes så stiger NNK från 1,14 till 1,37. Oavsett vilka effektsamband som tillämpas blir alltså
åtgärdspaketen klart samhällsekonomiskt lönsamma. Om vi jämför hur nyttorna förändras får vi att
den huvudsakliga skillnaden ligger på olyckskostnaderna men även en mindre del på miljö. I
jämförelsen av resultaten för första delen av planen ser vi motsvarande skillnader.

En intressant iakttagelse för perioden 2004-2015 är att trots skillnader i analysprincip och delvis i
vilka objekt som ingår så ger EVA genomsnittet och Samkalk systemanalys kört med den äldre
uppsättningen effektsamband för trafiksäkerhet nästan identiska resultat, NNK beräknas till 1,33
respektive 1,34.

Känslighetsanalys – Annan trafik

Antaganden om framtida trafiktillväxt är en viktig faktor för den samhällsekonomiska kalkylen. I
Sampers/Samkalk beräknas effektsambanden för prognosåret. En exogent (med hjälp av information
hämtad utanför Sampers) åsatt trafiktillväxt används som approximation för hur effekterna kommer
att utvecklas övriga år under kalkylperioden. Använd årlig trafiktillväxt är 2 % fram till och med 2009
samt 1 % per år från och med 2010 till kalkylperiodens slut.55 Dessa tillväxttakter är framtagna ur
samma Sampers prognos år 2001 som legat till grund för prognosen över personbilstrafiken till EVA
modellen. En senare prognos utförd under 2003 visade istället på en tillväxt på 1,4 % per år fram till
och med 2009 samt 1,2 % per år från 2010. Eftersom indelningen på 2 % före och 1% efter 2010 är
framtagna för en längre tidshorisont (1997 till 2025) samt att dessa värden är någorlunda konsistenta
med de som används i EVA kalkylerna är det dessa som tillämpas. Den känslighetsanalys som
genomförts med 1,4 respektive 1,2 ger totalt att alla nyttor (såväl positiva som negativa) ökar medan
investeringskostnaderna ligger still. Ändringen medför att NNK ökar från 1,6 till 1,78.

Känslighetsanalys – Beläggningsgrad (antal personer i bilen)

Restidsvinster beräknas på individnivå medan andra effekter beräknas på fordonsnivå. Ett viktigt
antagande för kalkylens utfall är hur många som i medeltal färdas i bilen, vilken beläggningsgrad som
gäller. För att skatta detta används framförallt uppgifter ur Resvaneundersökningarna (RVU). Antalet
personer i bilen skiljer sig en hel del mellan olika ärenden. I den version av Samkalk som vi
huvudsakligen använt för åtgärdsplaneringens analyser kan vi både för de långväga och kortväga
resorna skilja på privata och tjänsteärenden. I Sampers finns dock ur matriserna möjlighet att för de
kortväga resorna dela upp de privata resorna i arbetsresor och övriga resor. De regionala privata
resorna har en beläggningsgrad på 1,7. Vid en uppdelning av beläggningsgraden för regionala
privatresor erhålls en beläggningsgrad på 1,2 för privata arbetsresor, medan övriga privata resor har en
beläggningsgrad på 2,0. Eftersom vi haft tillgång till en nyare version av Samkalk där enda skillnaden
är att denna differentiering kan göras har vi genomfört en känslighetsanalys med dessa
beläggningsgrader och i övrigt inte ändrat några inställningar. Den finare indelningen på reseärenden
ger till resultat att restidsvinsterna sjunker med cirka 5 % medan reskostnaderna sjunker marginellt
och övriga nyttor är oförändrade. NNK är nästan oförändrad.

Känslighetsanalys – Ränta 7 procent

Vid analyser av infrastrukturinvesteringar i Sverige tillämpas en av ASEK56 rekommenderad
riskfri diskonteringsränta om 4 %. Rekommendationen bygger på att en samhällsekonomisk
bedömning bör utgå från hushållens tidspreferenser. Vilken ränta som tillämpas har koppling till målet
om långsiktig hållbarhet därigenom att ju högre ränta man har desto mindre väger kostnader och
intäkter som ligger långt in i framtiden. I många länder som tillämpar samhällsekonomiska kalkyler
tillämpas betydligt högre diskonteringsräntor för att ta hänsyn till risk. SIKA har föreslagit
känslighetsanalyser med en diskonteringsränta om sju procent för att kunna bedöma hur mycket högre
avkastningskrav man kan ha.57 7% diskonteringsränta ger en NNK på 0,8 för NPVS vilket ju är
betydligt lägre än med 4 % ränta men även med ett sådant antagande visar investeringspaketet upp en
mycket tydlig lönsamhet.
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Känslighetsanalys – Öppningsår 2005

Öppningsår har i kalkylerna antagits vara 2004 med en byggstart 2002. Det innebär att de första
nyttorna tillfaller kalkylen från och med 2005. Eftersom byggtiderna för många objekt är längre än två
år kan detta ses som en överskattning av nyttoberäkningarna (både positiva och negativa). Om man
istället väljer 2005 som öppningsår kan man för andra objekt se det som en underskattning av
nyttoberäkningarna. Genom att i känslighetsanalysen senarelägga öppningsåret till 2005 sjunker den
diskonterade nettonyttan från MSEK 102 266,6 till 99 502,7 medan investeringskostnaderna ligger
fast. Känslighetsanalysen medför att NNK sjunker något från 1,6 till 1,5.

Känslighetsanalys – Investeringskostnaderna

Investeringskostnaderna har överskattats i Samkalk eftersom de har angivits i 2004 års priser
medan övriga kalkylvärden uttryckts i 1999 års priser (vilket kan ses som att en marginal har lagts in
för fördyrningar). Både nyttor och investeringskostnader har därefter diskonterats ner till
jämförelseåret 2002. För att uttrycka investeringskostnaderna i 1999 års priser bör de divideras med
faktorn 1,151. En känslighetsanalys av detta har genomförts. Genom att räkna om
investeringskostnaderna till 1999 års prisnivå ges en NNK på 2,0. För att även testa ett högalternativ
har vi lagt hela NPVS investeringskostnad odiskonterad på jämförelseåret och räknat upp med
skattefaktorerna. 33 584 x 1,53 = 51 383,52 MSEK. I detta scenario blir NNK ändå så stor som 1,0.
Detta resonemang kan symbolisera effekterna av en allmän fördyring av vägbyggnadsprojekt.

Känslighetsanalys – Kalkylperiod 40 år

Vid objektsanalys används normalt 40 eller 60 år som kalkylperiod beroende på objektets
beräknade livslängd.58 För systemanalysen med Samkalk har 60 års kalkylperiod valts därför att
planen kalkylmässigt behandlar planen som ett enda objekt. Eftersom kalkylperioden för motsvarande
EVA objekt varierar mellan 40 och 60 år har vi som känslighetsanalys valt en kalkylperiod om 40 år.
Detta ger som resultat att NNK sjunker från 1,6 till 1,2.

Känslighetsanalys – Kombinerade effekter

Som ett ”worst case scenario” har vi analyserat vad som blir resultatet när vi kombinerar de
alternativa antagandena om en 40 årig kalkylperiod med ett senarelagt öppningsår samt de äldre
trafiksäkerhetseffekterna. Detta ger nettonuvärdeskvoten 0,9.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi med stor säkerhet kan konstatera att föreslagen plan
sett som helhet är klart samhällsekonomiskt lönsam att genomföra, att den bidrar till en effektiv
resursanvändning av våra gemensamma medel och att den därigenom bidrar till det övergripande
transportpolitiska målet. Kalkylerna i denna plan är mest känslig för förändringar av
diskonteringsräntan och fördyring av investeringskostnaderna.

Samhällsekonomisk effektivitet, drift och underhåll
Krav på en samhällsekonomiskt och samtidigt effektiv drift och underhåll av vägnätet förutsätter

en väldefinierad målstandard. Målstandarden definieras utifrån dels konkretisering av de
trafikpolitiska målen, dels tillgång till resurser. Uppsatt målstandard för drift och underhåll av
vägnätet anger möjlig servicenivå till användarna av vägnätet under planeringsperioden. Syftet med
målstandard är att utifrån en nulägesbeskrivning av vägnätet, inriktningen i de trafikpolitiska målen
och vissa givna förutsättningar, definiera en samhällsekonomisk och effektiv drift- och
underhållsstrategi för vägnätet.

En förutsättning för att kunna leva upp till det övergripande transportpolitiska målet om en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning är att det kapital som
investeras i vägnätet upprätthålls. För att uppnå lägsta livscykelkostnad konstrueras en ny väg så att
investeringskostnaden balanseras mot de framtida underhållskostnaderna. En eftersläpning i
underhållet innebär att balansen förskjuts.

Målstandardens precisering av det långsiktiga målet uttrycks i uppföljningsbara termer,
huvudsakligen tillståndstermer, för olika del verksamheter (belagda vägar, grusvägar, broar, Väg
utrustning) inom drift och underhåll. Vägverket har kartlagt vägnätets tillstånd i förhållande till
målstandarden och uppskattat eftersläpningen. Vägverket har också beräknat årskostnader för att
utföra driftåtgärder i enlighet med målstandarden och för att utföra underhållsåtgärder så att
nuvarande tillstånd kan upprätthållas (s k SQ-årskostnad, där SQ = status quo) i Vägverkets regioner.
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Mål för drift och underhåll

Det långsiktiga målet för drift- och underhållsåtgärderna är att erbjuda alla trafikanter en god
framkomlighet under säkra förhållanden året runt, nu och i framtiden, inom ramen för vad vägens
fysiska utformning och bärighet medger och med hänsyn till miljön. Det kan beskrivas med hjälp av
tre delmål: nöjda kunder; miljöhänsyn och vägnätets beständighet.

Måluppfyllelse mäts genom uppföljning av vägnätets tillstånd, trafikantbetyg och miljöeffekter.
Uppföljningen av vägnätets tillstånd sker mot en riksgemensam långsiktig målstandard. Kostnaden för
underhållsåtgärder som höjer det aktuella tillståndet till målstandard kallas eftersläpning. Det
långsiktiga målet kan uttryckas på ett uppföljningsbart sätt genom följande formulering: utför
driftåtgärder i överensstämmelse med målstandard; utför underhållsåtgärder så att eftersläpningen mot
målstandard elimineras.

Målstandarden bygger på tre huvudmål:

�  Vägnätets beständighet säkras för att undvika successiva kostnadsökningar av drift och
underhåll och för att kunna erbjuda trafikanter bra standard även i framtiden.

� Trafiksäker framkomlighet vid måttliga krav på hastighet och komfort erbjuds trafikanterna
på alla vägar (grundläggande standard).

�  Trafiksäker framkomlighet vid högre krav på hastighet och komfort (lönsam standard)
erbjuds trafikanterna på vägar med högre trafik om en samhällsekonomisk kalkyl påvisar
tillräcklig lönsamhet (lönsam standard).

Samtliga vägåtgärder ska dessutom utföras på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt.

Tidigare bedömning av utvecklingen

Ur trafikanternas synvinkel har belagda vägars jämnhet sett över hela landet förbättrats något,
men på lågtrafikerade vägar är jämnheten fortfarande inte tillfredsställande. Skillnaden i vägarnas
jämnhet mellan norra och södra Sverige har under senare år i stort sett försvunnit, framför allt på det
högtrafikerade vägnätet. Samtidigt har eftersläpning uttryckt i beständighet ökat på alla typer av
vägar. På senare år har tillståndet på grusvägarna försämrats och eftersläpningen har därmed ökat.
Eftersläpningen i underhållet av broar är blygsam tack vare en stark satsning på broarnas bärighet
under det senaste decenniet. Underhållet av vägutrustning har fått stå tillbaka under senare år.
Insatserna har inte heller kunnat hålla jämna steg med den snabbt ökande mängden vägutrustning, t ex
på vägsträckor med nya mitträcken. Detta har lett till en ökande eftersläpning.

Omräknat i kronor har eftersläpningen år 2002 beräknats till 17 miljarder i 2004 års prisnivå, varav
huvuddelen hänförs till de belagda vägarnas beständighet.

 Åtgärder i planen som påverkar måluppfyllelsen

Utifrån kostnaderna för målstandard och med hänsyn tagen till synergier från
bärighetssatsningarna, har den nationella planeringsramen på 7 250 miljoner kronor per år fördelats
per region. Denna fördelning utgör sedan grunden för fördelningen av medel i den årliga
verksamhetsplaneringen.

Ny bedömning av utvecklingen

Trafikanter på högtrafikerade vägar kommer att erbjudas en hög standard även i fortsättningen. På
de lågtrafikerade vägarna tillförsäkras trafikanterna en standard som uppfyller grundläggande krav på
säker framkomlighet. Nuvarande eftersläpning av underhåll förväntas bestå. Efter år 2007 sjunker
nuvarande drift- och underhållsstandard på vissa vägar medan hänsynen till natur- och kulturvärden
kommer att öka.

Förslaget till plan bygger på förutsättningen att drift- och underhållsanslaget räknats upp enligt
driftsindex. Genom en målmedveten satsning räknar Vägverket med att kunna effektivisera drift- och
underhållsverksamheten med 1 % per år i genomsnitt under planperioden.

Särskilda osäkerheter i bedömningen om utvecklingen

Under de senaste tio åren har driftindex stigit betydligt mer än KPI, vilket förklarar den kraftigare
ökningen av drift- och underhållskostnaderna jämfört med andra kostnader i samhället.
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Den planerade effektiviseringen med 1 % i genomsnitt per år av drift- och underhållsverksamheten
räcker inte för att kompensera de ökade kostnaderna. Ett sätt att möte kostnadsökningarna är att sänka
målstandarden. Ett annat sätt är att överväga en omprioritering av medel från investeringar till drift-
och underhållsåtgärder. Problemet accentueras efter den första fyraårsperioden av planen.

Samhällsekonomisk effektivitet vad gäller bärighet
Möjligheter att utföra en samhällsekonomisk kalkyl är olika för de olika delmålen (se de sju

delmålen nedan). För mål fyra och sex kan man jämföra väghållarkostnader och trafikkostnader för
två alternativ, utan respektive med en bärighetsåtgärd. För det andra och tredje delmålet kan vi utföra
en kalkyl om det finns en omväg. I annat fall skulle kalkylen kräva en värdering av transportköparens
nytta vid uteblivna restriktioner. Våra försök visar att en sådan värdering är mycket besvärlig och
osäker. En studie från SkogForsk visar dessutom att den kvantifierbara nyttan för skogsindustrin
enbart utgör en del av nyttan. Överväganden om hur stor nyttan är för andra näringsgrenar behöver
därför också göras.

Det första delmålet handlar om ”lägsta acceptabla standard” på de minsta vägarna och
samhällsekonomisk kalkyl är därför inte relevant. För det femte delmålet skulle en kalkyl kräva
trafikanternas värdering av belagd väg gentemot grusväg. En någorlunda korrekt modell för en sådan
värdering saknas för närvarande.

Mål för bärighet

Det är samhällsekonomiskt orealistiskt att sträva efter full bärighet året runt på hela det statliga
vägnätet. Därför har Vägverket i samråd med näringslivet och andra intressenter delat upp det statliga
vägnätet i tre delar. För varje del har ett långsiktigt bärighetsmål definierats.

1. Utpekade viktiga näringslivsvägar (55 000 km) ska ha full bärighet året runt.

2. Övriga vägar (27 000 km) med trafik över 100 fordon per dygn bör inte ha tillfälliga
bärighetsrestriktioner för tunga fordon mer än tre veckor under ett normalår.

3. Alla statliga vägar, även de minsta vägarna (16 000 km), ska vara framkomliga året runt
för lätt trafik.

Vägverket har inventerat vägarnas bärighetsbrister genom en subjektiv teknisk bedömning.
Inventeringen har skett mot bakgrund av såväl de långsiktiga målen som sju stycken delmål. En grov
kostnadsuppskattning för att åtgärda bärighetsbristerna har också utförts. Denna visade att för att nå de
långsiktiga bärighetsmålen finns ett behov av cirka 35 miljarder kronor. Med hänsyn till att
planeringsramen är 17 miljarder kronor för planeringsperioden har Vägverket gjort följande
prioritering av de sju delmålen:

1. Alla statliga vägar ska vara framkomliga för lätt trafik (med vikt under 3,5 ton) året runt
senast under år 2007.

2. Alla broar på viktiga näringslivsvägar ska ha full bärighet – Bärighetsklass 1 – senast
under år 2011.

3 .  Alla viktiga näringslivsvägar ska på lång sikt ha full bärighet året runt och inga
restriktioner under tjällossningen under ett normalår. Målet för planperioden är att ca två
tredjedelar av dagens bärighetsbrister på utpekade vägar åtgärdas. Områden med glest
vägnät prioriteras, eftersom en bärighetsrestriktion här ofta drabbar en stor landareal där
möjligheter till omväg saknas.

4. Vägar byggda år 1974 eller tidigare är inte konstruerade för dagens laster. De viktigaste
näringslivsvägarna bland dessa kan inte på grund av sin betydelse (stamvägar,
förbindelser mellan regioncentrum och knutpunkter) skyddas mot förtida nedbrytning
genom restriktioner. Vägarna kommer att anpassas till idag upplåtna laster där detta är
lönsamt. Hälften av bärighetsbristerna på dessa vägar ska åtgärdas under planperioden.

5 .  Enligt regeringens direktiv ska beläggning av grusvägar ingå i planeringsramen för
bärighetsåtgärder. Grusvägar ska beläggas om åtgärden bedöms angelägen, vilket kan
vara fallet om trafiken är hög, om vägen har randbebyggelse eller om en beläggning blir
lönsam med hänsyn till framtida drift- och underhållskostnader. En tredjedel av
prioriterad grusväg ska beläggas under planperioden.
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6 .  De viktigaste näringslivsvägarna byggda efter 1974 har i vissa fall bärighetsbrister
orsakade av eftersläpande underhåll, men kan inte på grund av sin betydelse skyddas av
restriktioner. Dessa bärighetsbrister ska åtgärdas där detta är lönsamt. En tiondel av kända
brister kommer att åtgärdas under planperioden.

7. På övriga vägar kommer bärigheten att förstärkas i något enstaka fall.

Bedömning av utvecklingen

De långsiktiga bärighetsmålen kommer inte att kunna nås under planperioden 2004-2015. Resande
med lätta fordon och samhällsviktiga transporter får en grundläggande framkomlighet året runt på hela
det statliga vägnätet och transportörer av gods med lastbil får en ökad tillgänglighet. Även resande
med lättare fordon får ökad tillgänglighet och höjd transportkvalitet. Väghållarens kostnader för
underhåll väntas minska.
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Tillgängligt transportsystem

Allmänt
En utgångspunkt vid tolkningen av delmålet är att det handlar om att tillgodose transportbehov för

både medborgare och näringsliv avseende såväl person- som godstransporter. Delmålet innebär
primärt att systemet utvecklas så att alla medborgare ska kunna nå önskade destinationer med rimliga
transportuppoffringar.

Den tolkning av tillgänglighetsbegreppet som Vägverket tillsammans med bland andra de övriga
trafikverken tillämpat i offentliga utredningar, kan formuleras som: ”Tillgänglighet kan definieras
som den lätthet med vilken utbud och aktiviteter i samhället kan nås, varvid såväl medborgarnas och
näringslivets behov avses”.

Definitionen understödjer att syftet med transportsystemet är att olika grupper av medborgare och
näringar, via transportsystemet, bör kunna nå önskade destinationer och ha tillgång till varor, tjänster,
utbud och aktiviteter.

Av detta följer att perspektivet bör omfatta ”hela resan”, från dörr till dörr, där
transportlösningarna kan omfatta flera trafikslag. För vägtransportsystemet (inklusive gång- och
cykelsystemet) innebär det att tillgänglighet via vägnätet till och från resecentra, järnvägsstationer,
flygplatser och hamnar är av intresse. Perspektivet bör sträcka sig utanför landets gränser, i synnerhet
för näringslivets transporter.

God tillgänglighet innebär att det är möjligt att nå önskade destinationer utan alltför stora
uppoffringar. Om uppoffringar i tid eller kostnader minskar ökar ofta konsumtionen av transporter –
resorna blir både fler och längre. Detsamma gäller då mer eller mindre definitiva hinder undanröjs för
användare med särskilda krav t ex funktionshindrade personer. En första förutsättning för god
tillgänglighet för sådana personer är med andra ord att tranportsystemet är användbart.59.

Viktiga analysparametrar är förekomst av olika typer av hinder samt restid och transportkostnad.

Olika grupper i samhället ställer också olika krav på tillgänglighet beroende på t.ex. ålder, yrke,
om man har barn eller ej. Några grupper av medborgare har svårare än andra att få sina transportbehov
tillgodosedda och ställer därför högre krav i en del avseenden. Det gäller barn, funktionshindrade och
äldre.

Generellt för alla transporter är krav på korta transporttider, låga transportkostnader samt hög
tillförlitlighet60.

Vägverket har definierat ett antal indikatorer för tillgänglighet som ligger till grund för
föreliggande analys. Dessa avser tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner såväl med bil och
kollektivtrafik som till fots och med cykel.

Mått för att följa delmålsuppfyllelsen
Vägverket har arbetat med att ta fram bedömningar för år 2004 och 2015 men ibland även år 2010

för följande sex indikatorer som vi anser beskriver delar av delmålet om ett tillgängligt
transportsystem:

� Andelen funktionshindrade som kan använda kollektivtrafiken

�  Andel av barnen som kan gå eller cykla till skolan på egen hand utan vuxens sällskap
med bra trafiksäkerhet

� Tillgänglighet till arbete i form av genomsnittlig restid med bil

�  Tillgänglighet i form av genomsnittlig restid med bil till några regionala målpunkter av
vikt, exempelvis akutsjukhus och kommersiellt centrum

� Restider i nationella vägnätet mellan tätortsområden

�  Relativ hastighetsnedsättning (RHN) vid maxtimmestrafik i Stockholm, Göteborg och
Malmö.

Följande tillgänglighetsredovisningar är i huvudsak avgränsade till personbilsresor. Det hade även
varit intressant att kunna beskriva restider, kostnader m.m. vid förflyttningar via kollektivtrafiken eller
med cykel. Sådana analyser har inte genomförts på grund av att det i nuläget ej varit möjligt att samla
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in och i databaser lagra indata erforderlig omfattning. Ytterligare ett antal indikatorer har prövats
under framtagandet av planen men de har bedömts inte varit tillräckligt tillämpbara, ofta på grund av
brister i dataunderlagen.

Funktionshindrades möjligheter att använda kollektivtrafiken
Transportsystemet bör utformas så att det kan användas även av människor med funktionshinder.

En utgångspunkt är att det ska medge tillgänglighet för alla till viktiga samhällsfunktioner. Planering
och utformning ska utgå från perspektivet ”hela resan”, d.v.s. från dörr till dörr.

Mål för funktionshindrades möjligheter att använda kollektivtrafiken

Vägverket har satt upp följande önskvärda tillstånd:

År 2010 skall hälften av de ca 150 000 funktionshindrade som inte kan använda kollektivtrafiken
kunna använda den på egen hand. Riktmärket per region är således en halvering av nuvarande antal.
Målet är definierat av Vägverket som att kollektivtrafiken på väg är användbar för 90 % av de
funktionshindrade år 2010. Bedömningen görs utifrån resultatet av utvärderingen av
handikappolitiken och arbetet i projekt Hela Resan, med hänsyn tagen till samhällets krav på hållbara
och effektiva transporter samt resenärens krav på komfort och service.

I regleringsbreven till Vägverket 2002 och 2003 anges att andelen funktionshindrade som kan
nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafiken, fortlöpande ska öka. Senast år 2010 bör
kollektivtrafiken kunna användas av de flesta funktionshindrade. Kollektivtrafik ska anordnas och
bedrivas så att olika resenärers krav, behov och önskemål uppfylls, med särskild hänsyn tagen till de
enskilda resenärernas förmåga. Det ska vara lätt för resenärer att planera och genomföra en resa som
är bekväm och säker.

Lägesbeskrivning och bedömningar av erforderliga åtgärder

För år 1999-2000 anges i en enkätundersökning (ULF-undersökning61) att

�  närmare 150 000 personer med funktionshinder inte kan åka med kollektiva färdmedel
pga. sjukdom/besvär

� cirka 60 000 personer åker kollektivt minst några gånger i månaden, men har då problem

Figur 11 Andelar av befolkningen med olika typer av funktionsnedsättningar
Förekomst av olika typer av funktionshinder i åldersgruppen 16 - 84 år
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Många personer har flera funktionsnedsättningar. I vägtransportsystemet är det i första hand
rörelsehindrade, flerfunktionshindrade och synskadade som har problem.

Banverket och Vägverket har låtit göra en första grov bedömning av vilka åtgärder som krävs för
att ta bort de hinder för användbarhet som finns på stationer, hållplatser och fordon, samt kostnaderna
för dessa. Underlaget för åtgärder och kostnader ingår i Banverkets banhållningsplan och Vägverkets
nationella plan för vägtransportsystemet.
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Inventering visar att bristerna fortfarande är stora, särskilt i det finmaskiga nätet. Nationella och
regionala informationssystem samt de största bytespunkterna har relativt hög standard. Likaså är
fordonen generellt sett bra, men här bör tekniska förbättringar ske för att underlätta på- och avstigning
samt bättre informationssystem för flera olika sinnen. Exempel på åtgärder är ramper på bussarna,
information i tal och skrift i bussarna, högre plattformar, bättre information och orienteringsstöd på
hållplatserna, bättre personligt bemötande samt bra information inför resan.

Investeringskostnaderna för att göra de delar som ingår i vägtransportsystemet fullt användbara för
personer med funktionsnedsättning enligt den använda klassificeringen och antagna tekniska
standardnivåer uppskattas – med de metoder och det underlag funnits att tillgå – till ca 14 miljarder kr
(1 miljard för bättre fordon, 4 miljarder för bättre bytespunkter/stora hållplatser samt 9 miljarder för
små hållplatser). I projekt ”Hela Resan” har gjorts den bedömningen att de små hållplatserna inte
kommer att kunna åtgärdas till år 2010. Detta kommer att påverka målet med några få procentenheter.

Effekterna av vidtagna åtgärder är att andelen funktionshindrade som kan använda
kollektivtrafiken ökar väsentligt. Idag är den andelen ca 75 %. Mätningen är gjord hösten 2002. Under
hösten 2003 kommer nästa mätning att ske. Tanken är sedan att regelbundet mäta andelen ända fram
till år 2010.

Åtgärder i planen

Längs det nationella stamvägnätet kommer år 2011 de omkring 2 000 största hållplatserna (fler än
20 påstigande per dygn) jämte anslutningar att vara ombyggda för att underlätta för funktionshindrade
att ta sig fram till och använda kollektivtrafiken. De viktigaste hållplatserna på regionala och
kommunala vägar åtgärdas dock genom satsningar i de regionala transportplanerna. För att åtgärda det
nationella statliga vägnätet åtgår ca 200 miljoner kronor. Dessa är avsatta i planen.

Bedömning av effekter av planen

Effekterna av planen är att andelen funktionshindrade som kan använda kollektivtrafiken ökar.
Idag är andelen ca 75%, enligt en mätning genomförd hösten 2002. Förutom dessa effekter beräknas
kollektivtrafikens attraktions- och konkurrenskraft förbättras generellt. Vidare förbättras även
trafiksäkerheten, särskild vid hållplatser där detta perspektiv alltid finns med vid ombyggnad.
Storleken på dessa effekter för systemens användbarhet för funktionshindrade är dock svåra att
bedöma. Enligt den tillstånds- och bristanalys som genomförts av Vägverkets regioner framgår att det
är svårt att nå de uppsatta målen.

Hur har den nya bedömningen gjorts?

Bedömningen är gjord utifrån utlåtande från experter samt genom en tillstånds- och bristanalys
utförd av Vägverkets regioner i samarbete med Vägverkets nationella stödenhet.

Särskilda osäkerheter i bedömningen om utvecklingen

Effektbedömningen försvåras av att det inte är Vägverket som har det operativa ansvaret för
relevanta åtgärder i flertalet av landet tätorter. Kommunernas agerande i frågan är av avgörande
betydelse, liksom trafikhuvudmännens åtgärder.

Andel av barnen som kan gå eller cykla till skolan på egen hand utan
vuxens sällskap med bra trafiksäkerhet

Tillgänglighet för barn är ett angeläget område, där förbättrad säkerhet utmed skolvägar kan
nämnas särskilt. Föräldrar väljer ibland en annan skola än den närmaste belägna.

Under många år har vägtransportsystemet dimensionerats efter biltrafiken trots att barn utgör ca.
23% av alla trafikanter. Utvecklingen och det ökade säkerhetsmedvetandet har starkt bidraget till att
deras behov är starkt fokuserat på gång- och cykelbanor samt det kollektiva resandet. Majoriteten av
föräldrar som skjutsar sina barn till skolan (72 %) gör det på grund av ur trafiksynpunkt osäker väg.
Det understryks också av att utvecklingen de senaste åren är att barn rör sig betydligt mindre än
tidigare. Ett viktigt område under planperioden är att säkerställa och förbättra barns skolvägar (från
dörr till dörr).

Andel elever som använder sig av det fria valet, dvs. väljer en annan kommunal skola än den av
kommunen anvisade – det fria valet tillsammans med friskolorna – uppskattas till mellan 5-10 %. Det
innebär att andel barn som väljer en annan skola än den närmaste idag motsvarar ca 10-15 procent av
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alla elever i grundskolan. Det saknas relevanta uppgifter hur detta påverkar barns faktiska
tillgänglighet till skolan.

Mål för andel av barnen som kan gå eller cykla till skolan på egen hand utan vuxens sällskap
med bra trafiksäkerhet

Vägverket har satt upp följande önskvärda tillstånd:

År 2010 skall enligt föräldrarnas bedömning 60 % av barnen på egen hand kunna gå eller cykla till
skolan med hänsyn till trafiksäkerhet. I första hand ska tillståndet beskrivas för de föräldrar som väljer
den av kommunen anvisade skolan och i andra hand även de föräldrar som utnyttjar de fria valet eller
friskolor.

Lägesbeskrivning

Föräldrarnas uppfattning om barnens möjligheter att ta sig till skolan har undersökts via en enkät.
En fråga om säkerheten för barns skolvägar gav följande svar:

Figur 12 Bedömning av barns skolväg till fots eller med cykel

Enligt gjorda undersökningar har barns tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner såsom skolor
och fritids- aktiviteter generellt sett blivit sämre under den senare halvan av 1900-talet, enligt
föräldrarnas bedömning.

Åtgärder i planen

I förslag till nationell plan för vägtransportsystemet görs satsningar på en utbyggd kollektivtrafik
och särskilda satsningar på barn, gående och cyklister. Detta kommer att leda till att miljön i tätorterna
blir bättre med utbyggd kollektivtrafik och säkrare trafikmiljö för barn, gående och cyklister. I planen
avsätts även ekonomiska medel som ska användas till att ge kunskapsstöd samt samla, stödja och
påverka aktörerna inom transportsektorn för att nå uppsatta delmål för transportpolitiken. Utrymme
finns således i planen för satsningar på barnfrågor. Omfattningen bestäms i årliga verksamhetsplaner.

Bedömning av effekter av planen

Miljön i tätorterna blir på många håll bättre och trafikmiljön säkrare med utbyggd kollektivtrafik
och satsningar på barn, gående och cyklister. Sammantaget bör detta leda till en ökad tillgänglighet för
den andel av barnen som med bra trafiksäkerhet kan gå eller cykla till skolan på egen hand utan
vuxens sällskap. Vägverket gör bedömningen att det kvantifierade etappmålet kan nås.

Särskilda osäkerheter i bedömningen om utvecklingen

Effektbedömningen försvåras av att det inte är Vägverket som har det operativa ansvaret för
relevanta åtgärder i flertalet av landet tätorter. Kommunernas agerande i frågan är av avgörande
betydelse. Det aktuella målet, mätt enligt vald metod, grundas på föräldrarnas bedömning av vad som
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är säkert och lämpligt. Uppföljningar av systemförändringar byggda på enkäter, kan självfallet
påverkas av eventuella åsiktsförskjutningar hos målgruppen.

Tillgänglighet med bil till arbete

Mål för tillgängligheten till arbete

Restid till arbete avser ett så gott som dagligt resande. God tillgänglighet till arbete, och omvänt
arbetskraft, är av största betydelse för individer och näringar samt samhälls- utvecklingen i övrigt.
Vägverket har satt upp följande önskvärda tidssatta tillståndsförändringar: Förändringar av restiden till
arbete – beräknade som medianvärden och kvartilvärden – skall vid utgången av år 2010 ha minskat
med minst 1,5 %.

Tidigare utveckling

Tillgänglighet med bil till arbete, har med idag tillämpade kvantifieringsmetod endast kunnat
beskrivas sedan ett par år tillbaka i tiden. Investeringsåtgärder med bättre och snabbare vägar har
tillsammans med trafiksäkerhetsmotiverade sänkningar av hastigheter på vissa vägavsnitt, medfört att
tillgängligheten med bil, mätt i restid, både förbättrats och försämrats de senaste åren.

Över en längre tid har generellt sett förutsättningar för bilpendling förbättrats. Kortare restider med
bil till arbete, har till viss del påverkat val av boplatser. Möjliga restidsvinster har växlats mot ett
kanske billigare och bättre boende på längre avstånd från arbetsplatser.

Åtgärder i planen

Nedanstående effektredovisningar baseras på i planen upptagna vägombyggnadsåtgärder samt
förbättringsåtgärder i befintlig vägs sträckning på det nationella vägnätet. Eventuella ändringar av
hastighetsgränser är därvid avgörande för restidsförändringarna. Cirka 130 vägombyggnads- och
förbättringsobjekt finns med i planen till en total längd av ca 1 500 km. Av dessa är ca 40
vägförbättringar, i många fall trafiksäkerhetsåtgärder i form av införande av mitträcken. Andra
åtgärder som påverkar tillgängligheten – restider, fordonskostnader, tillförlitlighet62  men som ej
fångas i denna redovisning, är vägarnas underhåll och skötsel såväl sommar som vinter, samt åtgärder
som avser hur trängselsituationer i våra största tätorter kan hanteras. Standarden på vinterväghållning
samt hantering av trängselsituationer har särskild betydelse för tillförlitligheten i transporterna.

Bedömning av effekter av planen

Som framgår av nedanstående kartor bedöms tillgängligheten förbättras i flera geografiska
områden. Tillgängligheten för trafikanternas och näringslivets transporter i storstäderna ökar dock inte
totalt sett på grund av trafikökningar och de problem med trängsel som där finns. I kartor och figurer
redovisas en tillståndsbild för år 2015 då planen genomförts samt en beräknad förändring av
tillgängligheten orsakad av skillnaden mellan vägnäten åren 2004 och 2015.
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Figur 13 a och b Tillståndskarta över tillgänglighet till arbetet 2015 samt differenskarta
över restidsskillnader år 2015 om man bygger vägbyggnationsprojekten i NPVS eller ej.
Områdesindelning gjord enligt Glesbygdsverket63. Gröna områden har fått förbättrad
tillgänglighet i form av minskade restider.

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Differensen avser skillnader mellan 2004 års vägnät och planens vägnät år 2015. Beskrivningen är
rensad från inverkan av förändringar av befolkning och näringsliv. Restidsförändringar till arbete
indikerar även förändringar till en stor mängd andra samhällsfunktioner.

Tabell 16 Befolkning i områden med förändrad tillgänglighet till arbete (tusental personer)
Förändringens omfattning Skogslän

inland
Skogslän
övrigt

Storstads-
regioner

Övriga
landet

Landet som
helhet

Ökad restid >2 minuter 0 0 0 0 0
Ökad restid >1 – 2 minuter 0 0 7 0 7
Ökad restid 0,2 – 1 minuter 0 0 21 7 28
Minskad restid >2 minuter 0 74 128 120 322
Minskad restid >1 – 2 minuter 1 50 376 143 570
Minskad restid 0,2 - 1 minuter 2 199 1 282 1 336 2 819
Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Tabellen visar att restidseffekterna av åtgärder är försumbart små i skogslänens inland. I t.ex.
”skogslän övrigt” är effekterna något större. Befolkningen med restidförbättringar i t.ex. denna
landsdel uppgår till 323 000 personer (74+50+199).

Observeras bör att många åtgärder, som avser bärighetsförbättringar samt beläggning och
underhåll, planeras i skogslänens inland. Sådana åtgärder ger förbättringar av framkomlighet och
tillförlitlighet året om för både personbilstrafik och tung trafik. Den här använda
effektbeskrivningsmetoden förmår dock ej att fånga dessa.

En reservation för uppgifternas riktighet i storstadsregioner måste göras eftersom trängseleffekter
ej beaktas i full omfattning.

En stor del av landets arbetsplatskoncentrationer ligger i centrala delar av lokala
arbetsmarknadsområden (LA-områden). Tillgänglighetsförändringar till arbete indikerar även
förändrad tillgänglig till centralorter inom så kallade LA-regioner. Tillgänglighet till arbete ger
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därmed förbättringar avseende sådana arbetsmarknaders funktion och ger därmed positiva bidrag till
förutsättningar för tillväxt.

Enligt Vägverkets interna indikator skulle median och kvartilvärden för restiderna till arbete
minska för landet som helhet till utgången av år 2010 med 1,5 %.

I följande tabell visas i median och kvartilvärden för restiden för landet som helhet för åren 2004
respektive 2015. Redovisningen baseras på prognostiserad befolkning år 2004 respektive år 2015

Tabell 17 Restid till arbete uttryckt i minuter
Målpunkt Nedre kvartil, Median, Övre kvartil,
Årtal 2004 2015 2004 2015 2004 2015
Arbete 12,0 12,9 17,4 18,6 23,2 24,7
Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Skillnaderna mellan åren beror dels på befolknings- och näringslivsförändringar, dels av
förändringarna i det nationella vägnätet. Prognostiserade befolknings- och näringslivsförändringar
från 2004 till 2015 har en negativ påverkan på median- och kvartilvärdenas förändring. Som synes
minskar inte dessa värden. För landet som helhet torde inte målsättningarna om minskade restider med
1,5 % uppfyllas trots att de uppsatta målen även avser förbättringar i länsvägnätet som ej här hanteras.

Hur har den nya bedömningen gjorts?

Analysen har genomförts med Vägverkets nätanalysverktyg Sampers 1.5. I detta verktyg finns
prognostiserad befolkning och näringsliv för, jämförelseåret 2004 och året 2015, fördelade på ett stort
antal geografiska områden, så kallade prognosområden. Vid jämförande analyser kan dels prognoser
för befolkning- och näringsliv varieras, dels vägnät. För att enbart fånga effekterna av
vägnätsförändringar har i ovanstående differenskarta samma prognos för befolkning- och näringsliv
använts (år 2015). Vid jämförelsen mellan medianer och kvartiler har både vägnät och nämnd
prognoser varierats, d.v.s. siffrorna för 2004 respektive 2015 avser såväl vägnät som befolknings-
prognoser för respektive år.

Särskilda osäkerheter i bedömningen om utvecklingen

Det använda analysverktyget förmår ej att exakt avbilda verkligheten. Det ger endast grov bild, i
synnerhet vad gäller restidernas absolutvärden. Verktyget förmår dock ge en god bild av differenser
vid jämförelser av olika analysalternativ. Analysverktyget utgår ifrån årsmedeldygnsflöden på
vägarna. Detta innebär att eventuella trängseleffekter orsakade av höga flöden under kortare tider på
dygnet ej fångas. Åtgärder i form av drift och underhåll avser bl.a. vägytornas tillstånd såväl sommar
som vinter. Detta har viss påverkan på såväl restider samt tillförlitligheten vid genomförandet av
resor, särskilt vintertid. Dessa effekter är svåra att kvantifiera och har ej medtagits i ovanstående
redovisning.

Restid till några regionala funktioner

Mål för tillgängligheten till regionala funktioner

I rubriken nämnda funktioner avser kommersiellt centrum64, akutsjukvård65, flygplats66,
järnvägsstation67. Vägverket har satt upp följande önskvärda tidssatta tillståndsförändringar:
Förändringar av restiden till akutsjukvård respektive kommersiellt centra – beräknade som
medianvärden och kvartilvärden  skall vid utgången av år 2010 ha minskat med minst 1,5 %.

Tidigare utveckling

Tillgänglighet med bil till regionala funktioner, har med idag tillämpade kvantifieringsmetod
endast kunnat beskrivas sedan ett par år tillbaka i tiden. De senaste årens uppföljningar visar att
restider, generellt sett, är oförändrade.

Åtgärder i planen

Nedanstående effektredovisningar baseras på i planen upptagna vägombyggnadsåtgärder samt
förbättringsåtgärder i befintlig vägs sträckning på det nationella vägnätet. Eventuella ändringar av
hastighetsgränser är därvid avgörande för restidsförändringarna.
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Bedömning av effekter av planen

Tillgängligheten med bil till kommersiellt centrum, akutsjukvård, flygplats, järnvägsstation, mätt i
restid, beskrivs för vägnätet år 2004 respektive 2015 då planen genomförts. Effektbedömningarna
grundas i det följande på beräknade medelrestider från olika områden till landet till nämnda
samhällsfunktioner.

Figur 14 Medianvärden för restider till olika samhällsfunktioner.

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

I följande tabell har redovisningen delats upp i skogslänens inland och hela övriga landet.
Skogslänens inland rymmer 4,3 % av landets befolkning.

Tabell 18 Befolkning år 2015 i områden med förändrad tillgänglighet till regionala funktioner
(tusental personer).

Kommers centrum Flygplatser Järnvägsstation Akutsjukvård
Förändringens
omfattning

Skogslän
inland

Övriga
landet

Skogslän
inland

Övriga
landet

Skogslän
inland

Övriga
landet

Skogslän
inland

Övriga
landet

Ökad restid
>2 minuter

0 0 0 4 0 0 0 7

Ökad restid
>1 – 2 minuter

0 75 0 380 0 1 0 65

Ökad restid
0,2 - 1 minuter

14 246 0 247 0 228 4 347

Minskad restid
>2 minuter

6 730 5 1 190 0 175 6 500

Minskad restid
>1 - 2 minuter

0 340 0 457 0 288 0 602

Minskad restid
0,2 - 1 minuter

0 660 0 1 590 0 531 0 728

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Skillnaderna beror enbart på förändringar i det nationella vägnätet. Tabellen visar att
restidseffekterna av åtgärder är försumbart små i skogslänens inland. I andra landsdelar är effekterna
väsentliga. Befolkningen i områden med restidförbättringar till t.ex. kommersiella centra ”i övriga
landet” uppgår till 1 730 tusen personer (730+340+660). Observeras bör att många åtgärder i inlandet
avser bärighetsförbättringar. Sådana åtgärder ger förbättringar av framkomlighet och tillförlitlighet
året om för både personbilstrafik och tung trafik. Den här använda effektbeskrivningsmetoden förmår
dock ej att fånga dessa.

En reservation för uppgifternas riktighet i storstadsregioner måste göras eftersom trängseleffekter
ej beaktas i full omfattning. Enligt Vägverkets interna indikator skulle median och kvartilvärden för
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restiderna till akutsjukhus och kommersiellt centrum minska för landet som helhet till utgången av år
2010 med 1,5 %.

Tabell 19 Restid i till regionala funktioner uttryckt i minuter.
Målpunkt Nedre kvartil, Median, Övre kvartil,

2004 2015 2004 2015 2004 2015
Kommersiellt centrum 8,8 9,0 16,2 16,3 27,5 26,4
Akutsjukhus 7,7 8,0 16,3 16,8 25,8 25,7
Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Redovisningen baseras på prognostiserad befolkning för respektive år 2004 och 2015.
Skillnaderna mellan åren beror dels på befolkningsförändringar, dels på förändringarna i det nationella
vägnätet. Prognostiserade befolkningsförändringar från 2004 till 2015 har en negativ påverkan på
median- och kvartilvärdenas förändring. Som synes minskar inte restiderna. För landet som helhet
torde inte målsättningarna om minskade restider med 1,5 % uppfyllas trots att de uppsatta målen även
avser förbättringar i länsvägnätet som ej här hanteras. Analysen har genomförts med Vägverkets
nätanalysverktyg Sampers 1.5.

Särskilda osäkerheter i bedömningen om utvecklingen

Det använda analysverktyget förmår ej att exakt avbilda verkligheten. Det ger endast grov bild, i
synnerhet vad gäller, restidernas absolutvärden. Verktyget förmår dock ge en god bild av differenser
vid jämförelser av olika analysalternativ.

Restider mellan tätorter via det nationella vägnätet

Mål för tillgängligheten till arbete

Något av Vägverket uttalat mål för restidsminskningar i det nationella vägnätet har ej lagts fast. Vi
väljer dock att göra följande redovisning med anledning av att utvecklingen av det nationella vägnätet
är en central fråga i planen. I Vägverkets regleringsbrev för 2003 från näringsdepartementet, anges
dessutom att tillgängligheten mellan tätortsområden ska öka.

Tidigare utveckling av nationella vägnätet

Effekterna i detta kapitel baseras på restidsförändringar i nationella vägnätet. Varje enskild åtgärd i
systemet har som regel en ganska marginell effekt på systemet som helhet. På grund av antalet
insatser sker ändå fortlöpande påtagliga förbättringar över tiden.

Tabell 20 Några exempel på förändringar från 1980 till år 2000:
Ortsrelationer Restidsminskning i %

Malmö – norska gränsen 9,0
Malmö - Jönköping 6,8
Jönköping - Stockholm 8,6
Jönköping - Borlänge 6,9
Stockholm - Sundsvall 6,5
Sundsvall - Luleå 6,6

Åtgärder i planen

Nedanstående effektredovisningar baseras på i planen upptagna vägombyggnadsåtgärder samt
förbättringsåtgärder i befintlig vägsträckning på det nationella vägnätet. Eventuella ändringar av
hastighetsgränser är därvid avgörande för restidsförändringarna.
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Bedömning av effekter av planen

Figur 15 Karta visar de länkar där restidsförändringar sker.

Tabell 21 Exempel på restidsminskningar mellan ett antal orter.

* Kompletterande analyser av restiden i relationen Stockholm-Gävle visar att
restidsminskningen troligen blir ännu större, upp emot 22 minuter kortare år
2015 jämfört med år 2004.

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Hur har den nya bedömningen gjorts?

Analysen har genomförts med Vägverkets nätanalysverktyg Sampers 1.5. Restider mellan noder i
vägnätet har beräknats dels för det planerade vägnätet vid jämförelseåret 2004, samt dels för vägnätet
år 2015 då planen genomförts.

Särskilda osäkerheter i bedömningen om utvecklingen

Det ”nätanalysverktyg” som används utgår ifrån årsmedeldygnsflöden på vägarna. Detta innebär
att eventuella trängseleffekter orsakade av höga flöden under kortare tider på dygnet ej fångas.
Åtgärder i form av drift och underhåll avser bl.a. vägytornas tillstånd såväl sommar som vinter. Detta
har viss påverkan på såväl restider samt tillförlitligheten i genomförandet av resor, särskilt vintertid.
Dessa effekter är svåra att kvantifiera och har ej medtagits i ovanstående redovisning.

Utvecklingen av trängsel i Stockholm, Göteborg och Malmö
Trängsel i vägtransportsystemet förekommer främst i Stockholm, Göteborg och Malmö under

högtrafiktid. Trafiken i Stockholm har ökat de senaste åren med 2–3 % årligen och det förs en intensiv
diskussion om trängselavgifter i innerstaden. Enbart för Stockholm bedöms den extra tidsåtgång som
trängseln medfört år 2002 , omräknad till årsverken, i storleksordning 4 000 manår.68

Mål för den relativa hastighetsnedsättningen (RHN69) vid maxtimmestrafik i Stockholm,
Göteborg och Malmö

Vägverket har satt upp följande önskvärda tillstånd:

� Stockholm: År 2010 skall andel trafikarbete med RHN-tal > 20 vara mindre än 15%.

� Göteborg: År 2010 skall andel trafikarbete med RHN-tal > 20 vara mindre än 8 %.

� Malmö: Värde har ej fastställts.

Vägar med RHN-tal > 20 har en hastighetsminskning under maxtimmestrafik större än 20%.

Ortsrelationer Restidsminskningar

minuter %

Stockholm – Gävle* 11,5 10,7

Gävle - Luleå 4,7 1,0
Stockholm - Borlänge 8,1 5,9

Örebro - Södertälje 2,7 2,9

Mora - Östersund 12,5 5,7
Malmö - Kalmar 3,7 2,3

Helsingborg-Jönköping 2,4 1,9

Kalmar - Norrköping 13,5 8,8

Norrköping - Kungsör 2,3 3,2
Göteborg - Jönköping 3,0 3,3

Örebro - Karlstad 3,2 3,4

Göteborg - norska gränsen 7,0 6,9
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Tidigare bedömning av utvecklingen

Den metod som tillämpas för att skatta trängseln har ej kunnat tillämpas på historiska data långt
bak i tiden varför det inte här är möjligt att lämna någon kvantifierad utvecklingstrend.

En kvantifiering av trängseln i biltrafiken i Stockholm och Göteborg baserad på trafik och
befolkning 1997 har tidigare genomförts. Måttet är relativ hastighetsnedsättning, beräknad som
hastighet under maxtimmen i relation till hastigheten för samma fordon när det inte påverkas av
trängsel. Beräkningar har gjorts med Vägverkets verktyg för nätanalys Sampers 1.5.

Dessa analyser gav som resultat att andelen av trafikarbetet som har ett RHN-värde >20 % blev för
Stockholm 17 %. För Göteborg blev motsvarande värde 9 %. Dessa värden innebär att de önskvärda
tillstånd som beskrivits för år 2010 skulle medföra innebär en svag förbättring. Andelen trafikarbete
med RHN-tal >20 skulle för Stockholm minska med 2% och för Göteborg med 1 %.

Åtgärder i planen

Hur trängseln i tätort utvecklas beror förutom på vägsystemets utveckling, även i hög grad på hur
biltrafiken utvecklas, vilket bl.a. beror på medborgarnas resvanor och kollektivtrafikens framtida
attraktivitet.

Exempel på åtgärder i vägtransportsystemet som påverkar restider och tillförlitlighet är
väginvesteringar och/eller ändrade hastigheter. Det handlar även om utveckling av trafikregleringar,
trafikantinformation, rutiner för störningsavveckling m.m.

Utöver ovan påverkas restider och trängsel av vägars och gators skötsel vintertid. De åtgärder som
föreslås i planen är inte tillräckliga för att nå målet.

Ny bedömning av utvecklingen

I det följande ges en översiktlig beskrivning av trängseln i biltrafiken i Stockholm, Göteborg och
Malmö baserad på trafik och befolkning år 2004 respektive år 2015. Beskrivningarna baseras på
Vägverkets verktyg för nätanalys Sampers

Figur 16 Relativ hastighetsnedsättning i Stockholm år 2004 och år 2015 med vägnät enligt
planen. Andel trafikarbete med RHN-tal>20 är 28 % för 2004 resp. 33% för 2015.

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003. 1.5.
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Enligt Vägverkets målsättning skulle andelen trafikarbete med RHN-tal>20 minska med ett par
procentenheter. Som framgår av ovanstående redovisning ökar trängseln trots insatta åtgärder. På
grund av att analysmetoden utvecklats är det ej meningsfullt att jämföra de aktuella
trafikarbetsnivåerna med värdena för 1997.

Figur 17 Relativ hastighetsnedsättning i Göteborg år 2004 och år 2015 med vägnät enligt planen.
Andel trafikarbete med RHN-tal>20 är 21 % för 2004 resp. 25% för 2015.

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Enligt Vägverkets målsättning skulle andelen trafikarbete med RHN-tal>20 minska med någon
procentenhet. Som framgår av ovanstående redovisning ökar trängseln trots insatta åtgärder. På grund
av att analysmetoden utvecklats är det ej meningsfullt att jämföra de aktuella trafikarbetsnivåerna med
värdena för 1997.
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Figur 18 Relativ hastighetsnedsättning i Malmö år 2004 och år 2015 med vägnät enligt planen. Andel
trafikarbete med RHN-tal>20 är 5 % för 2004 resp. 8% för 2015.

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003

Som framgår av ovanstående redovisning ökar trängseln något under planperioden.

Hur har den nya bedömningen gjorts?

Beskrivningarna baseras på Vägverkets verktyg för nätanalys Sampers 1.5, vilket är ett ADB-
system i vilket väg- och gatunätet beskrivs, samtidigt som trafikefterfrågan med bil simuleras mellan
tätortens olika geografiska områden. Verktyget beräknar trafikflöden på väg- och gatunätets olika
länkar.

Särskilda osäkerheter i bedömningen om utvecklingen

Förutom att den använda effektberäkningsmetoden endast ger en grov bild av verkligheten finns
det ett flertal andra osäkerheter. Exempel på sådana är

� befolkningsutveckling

� medborgarnas attityder och resvanor

� monetära kostnader för bilresor

� andra färdsätts attraktivitet bl.a. kollektivtrafik

� arbetsmarknadens utveckling inklusive resvanor och arbetstider

� effektiviteten i trafikinformationssystem inklusive system för störningsavveckling.
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Hög transportkvalitet

Allmänt
Tillfredsställande och hög transportkvalitet är en av de mest signifikanta grundförutsättningar för

ekonomisk tillväxt i landet. Transportkvalitet refererar till flexibla, säkra och tillförlitliga
transportsystem med tillräcklig kapacitet för att förflytta personer och gods till av transportörerna
önskade målpunkter.

Delmålet ”En hög transportkvalitet” har i första hand en tydlig inriktning mot näringslivets
godstransporter. Det är uppenbart att satsningar på högre transportkvalitet mot denna inriktning även
innebär en högre transportkvalitet för persontransporter.

Mål och mått för transportkvalitet
Delmålet ”En hög transportkvalitet” är beskrivet med ett antal systemnära egenskaper som är av

särskild betydelse för näringslivets godstransporter. Sådana egenskaper är vägyteegenskaper, vägarnas
bärighet samt väglag vintertid inklusive väglagsinformation. Under transportkvalitetsmålet insorteras
väglagsfrågorna under begreppet ”tillförlitlighet”. Frågor som påverkar tillförlitlighet i annan
bemärkelse än bärighet och väglag vintertid, t.ex. trängsel i storstadsområden, har Vägverket valt att
hantera under målet ”Ett tillgängligt transportsystem”.

Krav som hanteras under delmålet har även betydelse för persontransporter med buss och
personbil.

Vägyta

Under senare år, med minskade anslag till vägunderhåll, har standarden på det högtrafikerade
vägnätet hållits uppe på de övriga vägarnas bekostnad. Under den kommande planperioden är
ambitionen att andelen ojämna och spåriga högtrafikerade vägar ska vara oförändrad.

Vägverket bedömer att man kan upprätthålla dagens nivå på vägarnas jämnhet utryckt i IRI-
värden70 Däremot är det mer osäkra beträffande möjligheterna att bibehålla spårdjupen på dagens
nivå för detta vägnät.

För de låg- och mellantrafikerade vägarna anger milstolpen en minskning av andelen ojämna
vägar så att skillnaden till bästa region halveras till 2007. Vi bedömer att det inte är möjligt att klara
detta.

Bärighet

Två milstolpar har satts upp för bärighet. En halvering av restriktioner på viktiga näringslivsvägar
till år 2010 samt att under planperioden åtgärda vägavsnitt där risk finns att vägen måste stängas för
all trafik under tjällossningen.

Vägverket bedömer att redan år 2007, det är möjligt att nå målet med att åtgärda vägavsnitt där de
kan innebära risk för avstängningar för all trafik under tjällösningsperioden. Däremot målet med en
halvering av restriktioner på viktiga näringslivsvägar till år 2010 bedöms som svårt att nå. Det må
påpekas att målet för hela planperioden är att två tredjedelar av restriktionerna på de viktiga
näringslivsvägarna kan elimineras.

Tillförlitlighet

Milstolpen är satt så att enligt trafikantbetyg minst 50% av yrkeschaufförerna ska vara nöjda med
vinterväghållningen på det nationella vägnätet och minst 80% av privatbilisterna med
vinterväghållningen på de regionala vägarna. Trafikantbetygen år 2000 var 50 resp. 48% som
riksmedelvärden.

Vägverket bedömer att målet med andelen nöjda yrkeschaufförerna på det nationella vägnätet är
möjligt att nå, medan uppsatt mål för andelen privatbilister som är nöjda med vinterväghållningen är
orealistiskt och därmed mycket svårt att uppnå.
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Beskrivning av indikatorer för delmålet ”Transportkvalitet”

Beskrivning av ovanstående indikatorer och definierade milstolpar för respektive indikator
återfinns i Tabell 22. Nulägesbeskrivning för respektive indikator är redovisade i Tabell 23.
Bedömning gällande utveckling av varje indikator framgår av Tabell 24. Redovisning i Tabell 24 har
skett med hjälp av olika färger med följande innebörd:

Grön = bedöms som möjlig att nå.

Gul = bedöms som medelsvår att nå.

Röd = bedöms som mycket svår att nå.

Tabell 22.  Beskrivning av indikatorer och uppsatta milstolpar

Beskrivning av indikator Milstolpe
Andel högtrafikerade vägar
vägkilometer per region med IRI > 4 Oförändrat under plan perioden

Andel högtrafikerade vägar
vägkilometer per region med spårdjup > 15 mm Oförändrat under plan perioden
Andel låg- och mellantrafikerade vägar
vägkilometer per region med IRI > 4 År 2007 ska skillnaden till bästa region halveras
Andel yrkestrafikanter som är nöjda med
vinterväghållningen. Redovisas på riksnivå. Andel nöjda yrkestrafikanter = 50%
Andel privatbilister som är nöjda med
vinterväghållningen. Redovisas på riksnivå. Andel nöjda privat bilister = 80%
Bärighetsrestriktioner pga. tjäle
på utpekat vägnät (Viktiga NLV) En halvering av befintlig antal dygnskilometer till år 2010

Antal kilometer väg avstängd för all trafik Eliminerat till år 2007

Tabell 23 Lägesbedömning av indikatorer i respektive region under 2002

 Lägesbedömning 2002

Beskrivning av indikator VN VM VMN VST VVÄ VSÖ VSK

Andel högtrafikerade vägar
vägkilometer per region med IRI > 4

3%
28 km

4%
90 km

3%
73 km

2%
21 km

3%
140 km

2%
67 km

3%
38 km

Andel högtrafikerade vägar
vägkilometer per region med spårdjup > 15 mm

5%
46 km

4%
90 km

6%
146 km

3%
32 km

7%
350 km

8%
267 km

5%
77 km

Andel låg- och mellantrafikerade vägar
vägkilometer per region med IRI > 4

17%
2 049 km

23%
2 700 km

24%
1 551 km

9%
278 km

16%
2 000 km

19%
2 410 km

11%
567 km

* Andel yrkestrafikanter som är nöjda med
vinterväghållningen. Redovisas på riksnivå. 49/39/32 52/35/30 42/27/13 39/21/18 45/36/22 47/34/24 43/33/24

Andel privatbilister som är nöjda med
vinterväghållningen. Redovisas på riksnivå. 51/36/28 60/48/33 55/37/21 55/37/34 59/49/30 61/49/29 64/51/31

Bärighetsrestriktioner pga. tjäle
på utpekat vägnät (Viktiga NLV)

130 000
dygnskm.

140 000
dygnskm.

84 000
dygnskm. N.A

45 000
dygnskm.

23 000
dygnskm.

0
dygnskm.

Antal kilometer väg avstängd för all trafik 320 km 1 100 km 0 0 100 km 220 km 0 km

* Siffrorna avser andel mycket/ganska nöjda på nationellt, regionalt respektive lokalt vägnät (2002-års
mätningar)
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Tabell 24 Bedömning av utvecklingen för indikatorerna under 2004-2015
Indikator Enhet VN VM VMN VST VVÄ VSÖ VSK

Andel högtrafikerade vägar/
vägkilometer per region med IRI > 4

Km väg        

Andel högtrafikerade vägar
vägkilometer per region med spårdjup >15 mm

Km väg       

Andel låg- och mellantrafikerade vägar
vägkilometer per region med IRI > 4

Km väg        

Andel yrkestrafikanter som är nöjda med
vinterväghållningen. Redovisas på riksnivå.

Andel av
yrkestrafikanter

Andel privatbilister som är nöjda med
vinterväghållningen. Redovisas på riksnivå

Andel av privat
bilister

Bärighetsrestriktioner pga. tjäle
på utpekat vägnät (Viktiga NLV)

Dygnskilometer        

Antal kilometer väg avstängd för all trafik Km väg        

Hur har den nya bedömningen gjorts?

Bedömningen har genomförts baserat på studier av specificerade indikatorer för delmålet
”Transportkvalitet” (se Tabell 22) samt framställning av prognoser för utveckling av indikatorerna
under planeringsperioden. Prognoserna har framställt av Vägverkets olika regioner genom olika
undersökningar av historiska data under olika budgetsscenarier.

Sammanfattning

Sammanställningen tyder på att delmålet ” Transportkvalitet” beskrivet enligt ovan kommer i
sämsta fall att vara oförändrad under planeringsperioden. Detta med undantag från Region
Mälardalen där transportkvalitet (utryckt i indikatorer enligt Tabell 1) tenderar att bli sämre jämfort
med dagens Transportkvalitet. Det som bör funderas över är dels om indikatorerna enligt Tabell 1
beskriver delmålet ” Transportkvalitet” på ett bra sätt, dels om de uppsatta målen enligt Tabell 2 är
realistiska att uppnå inom landets all geografiska områden, under planeringsperioden. Det som bör
påpekas i sammanhanget är att beskrivning av Transportkvalitet i form av systemnära egenskaper har
gett vägledning för utformning av indikatorerna. Uppsatta mål för utveckling av indikatorerna å
andra sidan har gjorts baserad på expertbedömningar under givna men olika budgetramar. Som ett
exempel kan indikatorn 19 b som refererar till 80% nöjda privatbilister med vinterväghållningen kan
nämnas. Detta kräver andra resurser än Vägverket har räknat med under planeringsperioden. Vidare
kan påpekas att arbetet med beskrivning av ” Transportkvalitet” är långt ifrån färdigt och kommer att
fortsätta i form av såväl forskning som utveckling och vidareutveckling.
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Säker trafik

Utvecklingen av trafiksäkerheten på vägarna i Sverige har varit mycket positiv sett i ett längre
perspektiv, men trots detta utgör trafikskadorna fortfarande ett betydande hälsoproblem i samhället.
Åren 1999-2001 var utvecklingen starkt negativ jämfört med perioden 1996-1999. Antalet dödade
bilister per fordonskilometer ökade efter att ha minskat under många år. År 2002 bröts den negativa
trenden något, men antalet dödade var ändå sex % högre än 1996 då beslutet om nollvisionen togs.
Framförallt är det i åldersgruppen 18-24 år som antalet dödade har ökat. Däremot har utvecklingen
varit positiv för den yngsta och äldsta åldersgruppen, 0-17 år respektive 65 år och äldre.

Framtida
trafiksäkerhetsutveckling på
vägarna – om inget görs

Olycksutvecklingen på vägarna påverkas inte
bara av direkta åtgärder utan också av en mängd
indirekta och strukturella faktorer. Dessa faktorer kan
snabbt förändras, vilket gör bedömningen av
framtiden osäker. Om vägtransportsystemet inte
utvecklas bedöms antalet dödade i vägtrafiken öka
med 10 % från år 2002 till 2007.

Den faktor som tydligast samvarierar med antalet
dödade i vägtrafiken är vägtrafikarbetets storlek och
hur detta fördelar sig mellan olika fordonstyper. En
ökning av det totala vägtrafikarbetet med 1 % per år
och av den tunga trafiken med 2 % per år bedöms
medföra en ökning i förhållande till år 2001 med ca
40 dödade år 2007 och med ca 100 dödade år 2015.
Av betydelse för utvecklingen är även hur
vägtrafikarbetets utveckling blir för fordon med hög
olycks- och skaderisk, t.ex. mopeder.

De förändringar i befolkningsutvecklingen som
kan komma att påverka antalet döda i vägtrafiken
mest är ökningen av män i åldern 18-24 år och antal
personer över 75 år. Andelen trafikdödade i
åldersgruppen 18-24 år är idag drygt två gånger
större än deras andel av befolkningen. I
åldersgruppen 75 år och äldre dödas drygt 30 % fler i
vägtrafiken än vad som kan förväntas med hänsyn till

deras andel av befolkningen

Personbilarnas passiva säkerhet har förbättrats mycket de senaste 20 åren. Den förbättrade aktiva
och passiva fordonssäkerheten bedöms minska antalet dödade i vägtrafiken med minst 30 till 40
personer år 2007 i förhållande till 2001, vilket balanserar effekterna av trafikutvecklingen.

Den totala alkoholkonsumtionen har, efter att ha legat på en relativt konstant nivå under en lång
följd av år, sedan år 2000 påtagligt ökat. Baserat på tidigare forskning skulle denna ökande
konsumtion medföra en ökning av antalet döda på vägarna med ca 140 år 2007 respektive 160 år 2015
i förhållande till år 1996.

Problem kopplade till beteende i vägtrafiken
Det går inte att bortse från att kön och könsroller har betydelse för risktagandet och skaderisker i

vägtrafiken. En grov schablonmässig bedömning baserad på andelen dödade fordonsförare,
fordonspassagerare och gående i olika typer av olyckor visar att män är ”vållande” till mer än 90 % av
alla dödsolyckor i trafiken. Det är också stora skillnader i efterlevnaden av trafikreglerna. Från 1996
har en kraftig ökning skett av antalet dödade manliga förare med alkohol i blodet. Alkohol i trafiken
är i hög grad relaterat till män. Vid obduktion av dödade förare år 2000 var andelen med alkohol i
blodet 23 %. Kvinnorna står för ungefär 10 % av alla upptäckta alkohol- och narkotikarelaterade
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regelbrott och av de böter som döms ut för hastighetsöverträdelser och körning utan bälte, avser 18 %
kvinnor.

Under perioden 1996 till 2001 har medelhastigheten för 70-, 90- och 110-vägar på landsbygden
ökat med drygt 2 %, ökande med ökad hastighetsgräns. En viss del av hastighetsökningen i
förhållande till hastighetsbegränsningen kan vara en följd av sänkta hastighetsgränser, men kan även
bero på allt tystare och bekvämare bilar, tystare vinterdäck och allt kraftfullare motorer, speciellt för
den tunga trafiken. Hastighetsökningen bedöms innebära att drygt 30 personer fler dödas på vägarna
2001 jämfört med 1996.

Av de trafikdödade i bilar har ca 160 per år varit obältade. Hälften av dessa hade sannolikt dött
även om de varit bältade. En ökad bältesanvändning har en mycket stor potential att minska antalet
dödade i trafiken. Från och med år 2002 ingår värderingen av bältespåminnare i krocktesterna inom
Euro NCAP (European New Car Assessment Programme), vilket förväntas påverka
bältesanvändningen positivt.

Antalet tunga lastbilar inblandade i personskadeolyckor på vägarna har successivt ökat.
Lastbilarnas andel av antalet dödade i dödsolyckor överstiger vad man skulle kunna förvänta sig med
avseende på deras andel av trafikökningen

Samhällets kostnader för cykelolyckor är stora. Cirka 40 cyklister dör varje år och antalet skadade
uppskattas vara ca 3 000, varav en stor andel har svåra huvudskador. Användandet av cykelhjälm har
stabiliserats på ca 25 % (cyklad sträcka), men med stora variationer över landet, och den tenderar att
minska i åldersgruppen 15-24 år. Hjälm används i större omfattning i stora städer och i större tätorter.
En cykelhjälmsanvändning på 100 % bedöms minska antalet dödade med 40 %.

Vägverkets åtgärdsplan
Vägverket ska vara samlande och pådrivande för trafiksäkerhetsarbetet inom vägsektorn. Syftet är

att få övriga samarbetspartners beslutsfattare, medborgare och näringsliv att vidta åtgärder för att öka
trafiksäkerheten.

I planen för perioden 2004-2015 planerar Vägverket 4,9 miljarder kronor för riktade fysiska
trafiksäkerhetsåtgärder. Ombyggnader av vägar ger nästan utan undantag förbättrad trafiksäkerhet
med långsiktig effekt. Den mest kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärden är att mötesseparera breda
tvåfältsvägar i det befintliga vägnätet.

Våren 2003 bildades den sameuropeiska intresseorganisationen Euro RAP (European Road
Assessment Programme). Euro RAP ska poängsätta och rangordna säkerhetsstandarden hos vägar, i
Sverige i första hand de nationella stamvägarna.

Förväntade effekter av åtgärderna

Infrastrukturåtgärder

Beräkningarna avseende trafiksäkerhetseffekter av Vägverkets och länens planerade
investeringsåtgärder inom den nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS) och
länstrafikplanerna (LTP) är huvudsakligen gjorda med Sampers 1.5 med hjälp av dess effektmodul
Samkalk. Vägverkets objektsanalys inom ramen för NPVS har utförts med effekt-
beräkningsprogrammet EVA. Systemanalysen har utförts med Sampers/Samkalk. Den väsentliga
skillnaden mellan Sampers 1.5 och EVA är att Sampers 1.5 hanterar samtliga investeringsåtgärder i en
och samma analys och låter effekter av de olika investeringsåtgärderna samverka med varandra.
Dessutom medger Sampers 1.5 ett modellberäknat ändrat ruttval för resenärerna.

Sampers 1.5 bedömer inte all vägtrafik. De kortväga bilresorna och utrikesresor är två
ärendegrupper som systemet idag inte hanterar fullt ut. Dessutom är systemet inte utformat för
analyser av godstransporter vilket gör att de lastbilsresor som ändå har beräknats av Sampers är
exogent givna. Jämfört med statistik för år 2002 fångar Sampers 1.5 cirka 88% av vägtrafikarbetet i
sin prognos för år 2004.

De effektsamband som kommit till användning i Vägverkets åtgärdsplanering finns generellt
beskrivna i publikationsserien Effektsamband 2000. En mycket viktig satsning som Vägverket gör
inom ramen för NPVS är satsningen på mötesseparering. Då den form av mötesseparering som nu
genomförs i stor skala är en relativt ny åtgärd fanns ej så stort underlag för de effektsamband som
fastställdes till Effektsamband 2000. Under våren 2003 har en översyn av
hastighetsflödessambanden71 för de nyare vägtyperna och trafiksäkerhetseffekterna vad gäller mötesfri
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landsväg och mötesfri motortrafikled genomförts. För EVA kalkylerna har de äldre effektsambanden
använts medan vi för Samkalk kalkylerna hunnit använda både de äldre och de nyare sambanden. I det
följande redovisas genomförda förändringar i EVA/Samkalk sambanden för mötesfri landsväg och
mötesfri motortrafikled samt resultat av genomförda beräkningar med Sampers/Samkalk för olika
alternativ.

Genomförda förändringar i EVA/Samkalk sambanden för mötesfri landsväg och mötesfri motortrafikled.

Samband i EVA –modellen och Samkalk bygger till stor del på riskbedömningar från slutet av
1980 talet och konsekvensmått av typen döda och svårt skadade per polisrapporterat fall från mitten
av 1990-talet. Det förstnämnda måttet är en ren olyckskvot medan det sistnämnda benämns
”allvarlighetsföljd”. Genom multiplikation av dessa mått erhålles den så kallade DSS-kvoten, det vill
säga risken att bli dödad eller svårt skadad.

Exempel: En väg med bredd 13 m och 90 km/h beskrivs med en risk som är 0,28 och en
allvarlighetsföljd på 0,172. I senaste EVA versionen så tilldelades en mötesfri landsväg en
allvarlighetsföljd som var 35 % lägre. Inbesparade döda eller svårt skadade lades i slutändan till som
ett ökat antal lindrigt skadade. För mötesfri motortrafikled var motsvarande reduktionstal 40 %, främst
motiverat av att anslutningar saknas på länk och att ingen får cykla på dessa vägar.

Fyra av de först byggda mitträckesvägarna har följts upp noga i upp till 5 år. De erfarenheter som
kommit fram ger stöd för att man fått större reduktioner än de som anges ovan och att fördelningen av
döda, svårt och lindrigt skadade mer liknar den på motorväg än den på vanlig väg. Utgångspunkt blir
därför att utgå från normalvärden för motorväg. Avsaknaden av vägrenar på mötesfria landsvägar
innebär dock att man riskerar att komma i konflikt med oskyddade trafikanter och att man får ökade
risker vid fordonshaveri och EVA-modellen räknas därför upp för att kompensera för detta. I tabellen
nedan anges de DSS-kvoter som kommit till användning i beräkningar med reviderade värden.

Tabell 25 DSS- kvoter
Hastighet MLV MML 13m 90 MV

90 km/h 0,020 0,018 0,042 0,013

110 km/h 0,029 0,023 0,051 0,017

Resultat av genomförda beräkningar i Sampers/Samkalk för olika alternativ

Olyckssambanden beräknas med hjälp av implementerade effektsamband i Sampers/Samkalk länk
för länk och nod för nod. De genomförda beräkningarna i Sampers/Samkalk är modellberäkningar och
skall självklart tolkas som sådana. De kan endast ge en indikation om vilken utveckling som är att
vänta om allt annat hålls oförändrat (ceteris paribus). Viktigt att konstatera är att effektsambanden
bygger på dagens samband mellan trafikarbete och allvarlighetsföljder. Det finns sålunda i modellen
en direkt framtida proportionalitet mellan trafikarbetet och antalet döda och skadade. Det innebär att
historiska trender oavsett om dessa beror på aktiva trafiksäkerhetsåtgärder eller annan
samhällsutveckling inte speglas i modellresultaten. En sorts avstämning vi kan  göra av
effektsambandens kvalitet är vilka resultat vi får för dagsläget. Jämfört med statistik för år 2002
fångar Sampers 1.5 cirka 88 % av vägtrafikarbetet i sin prognos för år 2004. I tabell 26 jämförs
statistik för 2002 över antalet döda och svårt skadade (DSS) med modellresultat för 2004, 2010 och
2015. Resultaten inom parentes avser de äldre effektsambanden.
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Tabell 26 Antal döda och svårt skadade (DSS), statistik och modellresultat. Resultat inom
parentes är med de äldre effektsambanden.

Plan Statistik
2001

Statistik
2002

Modellresultat
2004

Modellresultat
2010

Modellresultat
2015

Utan väginvesteringar 4 984 (4 999) 5 347 (5 363)
NPVS investeringspaket 4 854 (4 883) 5 155 (5 196)
NPVS + LTP investeringspaket

4 641 5 135* 4 497 (4 510)
4 811 (4 845) 5 080 (5 128)

*Enligt expertis inom Vägverket är statistiken om 5135 DSS för högt räknad med cirka 500 svårt skadade.
Orsaken till denna avvikelse är ändrade administrativa rutiner inom Stockholms län.
Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Av tabellen ovan och figuren nedan framgår att jämfört med om inget görs så får vi som
modellresultat för år 2010, 130 mindre DSS med NPVS och 173 mindre med kombinationen NPVS
och LTP. För 2015 får vi 192 mindre i antal döda och svårt skadade med NPVS och en minskning
med 235 med kombinationen NPVS och LTP.

Figur 19 Utvecklingen av antalet dödade och svårt skadade i vägtrafiken givet att vi enbart
försöker påverka utfallet genom vägbyggnadsprojekt.

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Även de äldre effektsambanden visar en liknande utveckling om än på en något lägre nivå. I
diagram åskådliggörs skillnaden mellan nya och äldre effektsamband för NPVS.
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Figur 20 Skillnad i utfallet antalet döda och svårt skadade år 2004 med de nyare och de äldre
effektsambanden för vissa mötesfria vägar.
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Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

När vi explicit tittar på antalet döda så visar statistiken för 2001 upp 554 döda och för 2002
preliminärt 535 döda i trafiken. Modellresultatet för 2004 är 548 döda och för 2015, 637 (647) döda
med NPVS samt 628 (640) när LTP inkluderas. (Givet att sambandet mellan beräknat trafikarbete och
allvarlighetsföljd består). I dessa siffror ingår enbart förändringar av infrastrukturen genom
vägbyggnadsprojekt.

För de totala olyckstalen har vi konstruerat ett olycksindex enligt figuren nedan. Vi ser här att
antalet olyckor, givet det trafikarbete som beräknats för 2010 och 2015, ökar i en något långsammare
takt med investeringspaketet för NPVS och än långsammare med kombinationen av NPVS och
länstransportplanerna.

Figur 21 Modellberäknad utveckling av antalet vägtrafikolyckor mellan åren 2004 och 2015 givet
att man genomför investeringsdelen av NPVS eller ej. Olycksantalet år 2004 är satt till
ett index=1.
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Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.
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Fordonet

En ökad säkerhet i fordonsparken betyder mycket för ökad vägtrafiksäkerhet. Under senare år har
insatser för att påverka marknaden mot ökad säkerhet prioriterats. Inom Euro NCAP, som informerar
konsumenter om olika bilars säkerhetsnivå, finns möjligheter att på sikt påverka fordonens säkerhet.
Bl a har Sverige lyckats föra in bältespåminnare som ett säkerhetskriterium och även verkat för att
etablera barnens säkerhet som ett kärnområde för organisationen. För närvarande arbetar Sverige för
att få in aktiva säkerhetssystem som ISA och antisladdsystem.

Kunskap, beteende och övervakning

Lokala dialoger

Vägverkets påverkansarbete för att skapa acceptans för myndighetsbeslut, trafiksäkerhetsåtgärder i
infrastrukturen, tekniska stödsystem i fordon mm, omfattar främst lokal dialog med olika
trafikantgrupper och med beslutsfattare. I detta arbete tar Vägverket stöd av frivilligorganisationerna.
Vägverket samarbetar även genom formella överenskommelser med kommunerna, där åtaganden och
roller kartläggs. Påverkansarbetet omfattar också masskommunikation.

Vägtrafikövervakning

Under senare år har polisen gjort försök med automatisk hastighetsövervakning på vägarna.
Mycket preliminära bedömningar av effekterna av automatisk hastighetsövervakning visar att 20
personer färre kommer att dödas år 2007 på det statliga vägnätet, som resultat av tillkommande
sträckor med automatisk hastighetsövervakning.

Förhindra onykter körning

Vägverket kommer att verka för en utökad och effektiviserad trafikövervakning på vägarna och
även andra tekniska, legala och sociala åtgärder för att förhindra fortkörning i drogpåverkat tillstånd.
Försök med alkolås som alternativ till villkorligt återkallat körkort har varit positiva. Utvecklingen av
formerna för ett obligatoriskt krav på alkolås för personer som ertappats med rattfylleri behöver drivas
på, eftersom effekterna på trafiksäkerheten torde vara betydande. Av såväl trafiksäkerhetsskäl som
sociala skäl kommer arbetet med Skellefteåmodellen (rehabiliteringsmodell för rattfyllerister) att
vidareutvecklas. Vägverket arbetar även för att skapa allianser med en rad samarbetspartners och
andra aktörer i syfte att motivera ungdomar 15-24 år att avstå från alkohol i samband med moped-,
motorcykel- och bilkörning.

Kvalitetssäkring av vägtransporter och tekniska stödsystem

Den tunga vägtrafiken är inblandad i en ökande andel av dödsolyckorna. Vägverkets strategi är att
en ökande andel av de yrkesmässiga transporternas trafikarbete ska vara kvalitetssäkrade och att
tekniska system ska nyttjas för att stödja och dokumentera regelefterlevnaden. En ökad
regelefterlevnad hos den yrkesmässiga vägtrafiken väntas påverka trafiken positivt.

Trafik-, körkorts- och fordonsregler

För att bryta den negativa olycksutvecklingen för unga förare har Vägverket föreslagit en
obligatorisk introduktionsutbildning för handledare och körkortsaspiranter innan övningskörning
påbörjas. För att öka medborgarnas och näringslivets respekt för gällande vägtrafikregler måste
kunskapen och förståelsen för dessa förbättras. Det gäller exempelvis vikten av att använda bilbälte,
att köra nykter och varför hastighetsbegränsningar finns på vägarna.

Sammanfattning av förväntade effekter av åtgärder

Riksdagen beslutade i oktober 1997 att nollvisionen ska utgöra det långsiktiga målet för
trafiksäkerheten inom vägtransportsystemet. Som etappmål angavs att antalet dödade i vägtrafiken ska
halveras fram till utgången av 2007 räknat från 1996 års nivå, och uppgå till högst 270 personer.
Vägverket kan dock konstatera att etappmålet inte ser ut att kunna nås inom ramen för givna resurser
och mot bakgrund av den väntade trafikökningen och andra faktorer som exempelvis befolkningens
sammansättning. Med en gynnsam olycksutveckling kommer de åtgärder i den nationella planen med
syfte att öka trafiksäkerheten, kunna reducera antalet dödade i vägtrafiken till mellan 440 och 540 år
2007 och mellan 400 och 500 år 2015. I dessa uppskattningar har emellertid ingen hänsyn tagits till
eventuella negativa konsekvenser för trafiksäkerheten av en ökande alkohol- och droganvändning i
samhället.



    54
Underlagsrapport 2003:108   Effektbedömningar

God miljö

Effektbedömningar av planens påverkan på etappmålet om en god miljö beskrivs i sin helhet under
avsnittet ”Miljöbedömning av nationell plan för vägtransportsystemet” längre fram i underlags-
rapporten.
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Positiv regional utveckling

Allmänt
Transportsystemet skall främja en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i

möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa
transportavstånd. Delmålet handlar således om att transportsystemets möjligheter till att bidra till
tillväxt tas tillvara samt att detta sker i områden som relativt andra har svårt att utvecklas.

Delmålet ska ta tillvara transportsystemets möjligheter att bidra till en positiv regional utveckling.
Begreppet ”positiv regional utveckling” handlar om ekonomisk utveckling och medborgarnas välfärd,
som i sin tur bl.a. speglas av medborgarnas inkomstnivå, sysselsättningsgrad, tillgång till privat och
offentlig service samt förutsättningar för ett bra boende. En viktig del i välfärdsutvecklingen är väl
fungerande och långsiktigt hållbara arbetsmarknadsregioner. Denna utveckling rymmer såväl
ekonomiska och sociala som ekologiska aspekter.

Det transportpolitiska delmålet handlar förutom om tillväxt och utveckling av välfärd, också om
geografisk fördelning av denna utveckling. Åtgärder ska sättas in i delar av landet där det är särskilt
angeläget att förbättringar kommer medborgare och näringsliv till del.

Vägtransportsystemets förmåga att bidra till lokal och regional tillväxt är en central fråga vid
hantering av detta transportpolitiska delmål. Naturligtvis påverkas dock tillväxten av vad som sker
inom ett flertal politikområden, varav transportområdet endast är ett.

Mått för delmålet
Det är relevant att beskriva regional utveckling med flera mått. Några sådana är uppgifter om

tillväxt, d.v.s. utvecklingen av befolkning, bruttoregionalprodukt, per-capita-inkomst,
sysselsättningsgrad, näringslivsutveckling och näringslivsdiversitet. Funktionella arbetsmarknads-
regioner – s.k. LA-regioner– är därvid naturliga analysenheter.

Vägverket har för närvarande inte möjlighet att kvantifiera effekterna av planen i någon eller några
av dessa termer. Utveckling av metoder och verktyg pågår. Tills vidare kan endast mer indirekta
beskrivningsmetoder tillämpas, vilket sker genom att beskriva tillgänglighetsförändringar till arbete
och några viktiga regionala samhällsfunktioner. I synnerhet beskrivningar av tillgänglighet till arbete
bör ha en särskild relevans. Förbättrade möjligheter för arbetsresor bidrar positivt till
arbetsmarknaders funktion, vilket bör främjar sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Ett flertal sådana tillgänglighetsbeskrivningar finns i kapitlet för delmålet om tillgänglighet.

Åtgärder
Flertalet åtgärder i planen har betydelse för delmålet regional utveckling. Komplexiteten i

åtgärdsval varierar av förklarliga skäl beroende på den regionala situationen. I glesbygd handlar det
bl.a. om bärighetsförbättringar och andra åtgärder för att minska transportkostnader och förbättra
tillförlitligheten för såväl gods- som persontransporter. I Stockholm innebär delmålet t.ex. att
utvecklingen av väg- och kollektivtrafiksystemet ska stödja utvecklingen av en flerkärnig
stadsstruktur, samtidigt som regionen ska vidgas och bli mer integrerad med en stor del av
Mälardalen.

Exempel på åtgärder är:

Vägombyggnader, vägförbättringar, kollektivtrafikåtgärder, åtgärder som förbättrar tillgänglighet
till viktiga samhällsfunktioner för särskilt utsatta grupper, bärighetsåtgärder, samt drift och
underhållsåtgärder. De senare är en förutsättning för systemets fulla funktion året om.

Nedanstående bild visar hur förbättringar som bidrar till minskade transportuppoffringar samt
bättre levnadsförhållanden kan bidra positivt till regional utveckling.

I bilden beskrivs hur betydelsen av att vägtransportsystemet kan stödja såväl utvecklingen väl
fungerande lokala arbetsmarknadsregioner och attraktiva boendemiljöer samtidigt som näringslivets
transportbehov ska tillgodoses. Goda och attraktiva boendemiljöer inrymmer ett flertal aspekter såsom
tillgänglighet till olika samhällsfunktioner och sociala kontakter för såväl barn som vuxna, bilburna
såväl som icke bilburna. I detta finns även kulturella, ekologiska och estetiska dimensioner.
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Figur 22 Åtgärder i vägtransportsystemet bidrar till ökad transportkvalitet och tillgänglighet,
vilket påverkar den regionala, men också den nationella, ekonomiska utvecklingen.

Bildförklaring:

Förbättrad tillgänglighet, d.v.s. minskade uppoffringar för förflyttning av människor och gods, kan
leda till:

a. minskade transporttider och kostnader samt ökad tillförlitlighet för företagens transporter, vilket
är av betydelse både vid personresor samt vid godstransporter från och till underleverantörer
respektive försäljningsmarknader

b. minskade transportuppoffringar för hushållen, vilket leder till bättre tillgång till olika
samhällsutbud, fritidsaktiviteter m.m., som medför attraktivare boendemiljöer

c. minskade transportuppoffringar inom och mellan lokala arbetsmarknadsregioner. Detta
underlättar både medborgarnas arbetsresor och näringslivets arbetskraftsförsörjning. Detta leder till
bättre balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

d. ett bättre fungerande näringsliv skapar bättre möjligheter för medborgare att få de arbeten man
efterfrågar. Bättre livsmiljöer för medborgarna skapar bättre förhållanden för näringslivet vad gäller
arbetskraftförsörjning. Näringslivet får också bättre tillgång till en hemmamarknad.

Effekter av planen
Eftersom det saknas etablerade modeller och verktyg för att kvantifiera hur planen påverkar

förutsättningar för tillväxt, avgränsas nedanstående till en redovisning av den geografiska
fördelningen av förbättringarna i vägsystemet.

I kapitlet om tillgänglighet (kap. 3), beskrivs tillgänglighetsförändringar till arbete och ett antal
regionala samhällsfunktioner.

Dessa visar hur vägombyggnader och vägförbättringar bidrar till förändrade restider i landets olika
delar.

En av nämnda redovisningar avser skillnader i tillgänglighet till arbete. Differensen avser
skillnader mellan 2004 års vägnät och planens vägnät år 2015. Beskrivningen är rensad från
inverkan av förändringar av befolkning och näringsliv.
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Figur 23 Skillnad i restider till arbete, jämförelse år 2015 med och utan vägbyggnadsprojekten i
NPVS.

Områdesindelning gjord enligt
Glesbygdsverkets definitioner72.

Gröna områden har fått förbättrad
tillgänglighet i form av minskade restider.

Kartan beskriver hur förutsättningar för
arbetspendling med bil förbättras.
Förbättrade möjligheter för arbetsresor
främjar sysselsättning och ekonomisk
utveckling.

Restidsförändringar till arbete indikerar
även förändringar till en stor mängd andra
viktiga samhällsfunktioner.

Vad gäller det geografiska utfallet av
tillgänglighetsförbättringar med bil, kan
konstateras att sådana i första hand sker i
landets södra delar och i kustområden i
”Skogslänen”. I landets glesbygdsområden,
vilket till stor del sammanfaller med
”Skogslänens inland” enligt Glesbygds-
verkets definition, blir utfallet nära noll vad
gäller restids- förbättringar enligt
beskrivningen ovan.

Viktigt är dock att notera att mycket
stora satsningar görs på att upprusta
vägarnas bärighet, med åtföljande
förbättringar av vägytor. Även dessa
åtgärder ger givetvis positiva bidrag till
regional utveckling.

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.
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Ett jämställt transportsystem

Samhällets övergripande mål
Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Förändringar i
vägtransportsystemet kan också stötta jämställdhetsarbetet. I det långa perspektivet kan
vägtransportsystemet bidra till ett samhälle där män och kvinnor kan leva på ett jämställt sätt. I det
korta perspektivet kan vägtransportsystemet åtminstone utvecklas så att de resor som genomförs idag
underlättas.

Det transportpolitiska delmålet om ett jämställt transportsystem syftar till att tillvarata både
kvinnors och mäns behov i transportsystemet. Vägverket avser att under den kommande planperioden
utveckla delmålet tillsammans med övriga trafikverk och SIKA. Både begreppet och delmålet ”Ett
jämställt transportsystem” behöver definieras tydligare och indikatorer utvecklas.

Vägverkets målsättning
Vägverkets målsättning är att beslutande grupper i verkets skilda planeringsprocesser senast år

2010 ska ha en likvärdig representation av båda könen. Vägverket anser att det är möjligt att klara
denna målsättning. Enbart likvärdig representation räcker emellertid inte för att uppnå det
transportpolitiska delmålet om ett jämställt transportsystem.

Kvinnors och mäns grundläggande krav på vägtransportsystemet täcks till största delen av de
övriga transportpolitiska delmålen. Därutöver finns skillnader i transportbehov, resmönster och
värderingar mellan könen, som idag inte har beaktats på ett tillfredsställande sätt och därför inte har
fått det genomslag vid utformning och användning av transportsystemet som fordras för att detta ska
kunna betraktas som jämställt.

Förbättrad tillgänglighet
Förbättrad tillgänglighet ur ett jämställdhetsperspektiv innebär såväl större hänsyn vid lokalisering

av målpunkter som bättre kollektivtrafik och mer sammanhängande och tryggare gång- och
cykelstråk. Förslagen sammanfattas i att ”hela resan” ska fungera. Vägverket kommer i sitt eget arbete
och i sektorsarbetet att prioritera dessa frågor med inriktning att tillmäta kvinnors värderingar lika stor
vikt som mäns.

”Hela resan-perspektivet”
Vägverket kommer under planperioden att utveckla ”Hela resan-perspektivet”, bl a genom

cykelparkeringar vid större bytespunkter, integrering av biljetthantering mellan olika trafikutövare
samt förbättrad information vid hållplatser och bytesplatser. I detta arbete är det viktigt att båda
könens behov och önskemål görs synliga och att visa på goda exempel.

Vägverket initierar idag FUD-projekt för att ytterligare klargöra skillnader i resmönster mellan
könen och skillnader i värderingar och transportbehov. Ett aktuellt exempel på en sådan fråga är hur
trängselavgifter påverkar människors resor. Detta arbete fortsätter under planperioden med syfte att
integrera vunna kunskaper i Vägverkets hela verksamhet. Bättre kunskap om kvinnors transportbehov
och kvinnors värderingar bör också på sikt leda till både förbättrade planeringsprocesser och
förbättrade strategier för prioritering av åtgärder inom transportsystemet.

Skilda resmönster
De skilda resmönstren mellan könen är särskilt tydliga i vissa åldersgrupper. Exempelvis har

kvinnor i familjebildande ålder ett annorlunda resmönster än män: Männen reser då betydligt mer än
kvinnorna, vilka generellt sett rör sig inom ett mer begränsat område och uträttar flera ärenden under
sina resor, t ex inköp på väg hem från arbetet. Det är ofta kvinnorna som lämnar och hämtar barn i
skolan och på dagis och fritids. ”Hela resan-perspektivet” måste därför vidgas till att betyda mer än att
enbart komma från start till mål. Det är viktigt både från demokrati- och jämställdhetssynpunkt att
vägtransportsystemet bättre än idag svarar mot kvinnors behov under alla livets faser.
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Kvinnliga värderingar
Kvinnors värderingar och beteenden synes i viktiga avseenden vara bättre anpassade till

vägtransportsystemet än mäns. Kvinnor är räknat per körd kilometer inblandade i färre svåra olyckor
än män, begår färre hastighetsöverträdelser och kör mera sällan onyktra. Kvinnor använder bilbälte i
större utsträckning än män. Vägverket kommer att söka metoder för att åtminstone i någon mån
överföra dessa värderingar och beteenden till män. De delar i vägtransportsystemet som Vägverket
bedömer vara av särskild betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv är kollektivtrafik, trygghet samt
samplanering av trafik, infrastruktur och bebyggelse. Detta ställer krav på att jämställdheten mellan
könen genomsyrar hela Vägverkets planering och verksamhet.

Jämställt vägtransportsystem
Ett jämställt vägtransportsystem består av miljöer som är och upplevs vara trygga att vistas i.

Mörka tunnlar, undanskymda och dåligt belysta platser och vägavsnitt, ensliga och dåligt utformade
hållplatser och bytespunkter undviks inte bara av kvinnor utan även av många män, av äldre och av
barn därför att de känns otrygga. Åtgärder som stärker tryggheten bör därför vidtas både på det
statliga och de kommunala vägnäten, på gång- och cykelvägar och inom kollektivtrafiken till gagn för
många trafikantgrupper. Vägverket kommer att göra de förändringar i vägutformningsregler,
statsbidragshantering o s v som fordras för att genusrelaterade aspekter ska beaktas på ett
tillfredsställande sätt.

Andra krav på standard och service
Män använder kollektivtrafik i mindre utsträckning än kvinnor och har också andra krav på

standard och service. I sektorsarbetet kommer Vägverket att lyfta fram de förbättringar i
kollektivtrafiken som kvinnor prioriterar. Det kan vara flexiblare linjedragning och tidtabeller, tätare
mellan hållplatserna och tryggare hållplatsmiljöer. Resans komfort är också viktig. Det måste kännas
möjligt och naturligt – inte som en utmaning – att varje dag och även i rusningstrafik utan problem få
med barnvagnar, matkassar etc vid resor med kollektivtrafiken.

Kvinnor cyklar i större utsträckning än män. Vägverket kommer att verka för åtgärder som
förbättrar för cykeltrafik.

Undersökningar visar att kvinnor i högre utsträckning än män skjutsar barn till fritidsaktiviteter.
Vägverket kommer på grund av detta, men också av andra skäl, att verka för att aktiviteter lokaliseras
och transportsystemet utformas så att barn och ungdomar tryggt kan ta sig till och från sina
fritidssysselsättningar på egen hand.

Tydlig genusaspekt
Samplanering av trafik, infrastruktur och bebyggelse har en tydlig genusaspekt. För kvinnor är det

särskilt viktigt att vardagstransporterna fungerar mellan olika verksamheter. Tillgängligheten ökar om
det finns möjlighet att välja mellan olika transportsätt som bil, cykel, kollektivtrafik etc. Vägverket
har ambitionen att vara aktiv i dialogerna med övriga aktörer på området för att tillsammans med dem
efterhand skapa ett mera jämställt samhälle.
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Miljöbedömning av nationell plan för
vägtransportsystemet

Sammanfattning

Denna miljörapport har tagits fram för att utifrån en övergripande nivå beskriva vilken
miljöpåverkan som förekommer inom vägtransportsystemet samt om och hur föreliggande
nationell plan bidrar till uppfyllande av de miljöåtaganden som lyfts fram i relevanta nationella
miljömål.

Denna nationella plan har föregåtts av en långt förberedelseperiod genom den lägesanalys och
den strategiska analys som lämnades som underlag för regeringens proposition 2001/02:20
”Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem”.

Planeringen har utgått från att den nationella planen skall i möjligaste mån ge bidrag till
samtliga transportpolitiska mål.

I miljöbedömningen har kopplingen mellan det transportpolitiska delmålet ”En god miljö” och
de 15 nationella miljömålen använts som utgångspunkt för bedömningar och resonemang. Vidare
har miljöproblemställningar i samband med bulleremissioner, utsläpp av koldioxid, luftkvalitet
och påverkan av natur- och kulturmiljöer valts som utgångspunkter för hur planen lämnar bidrag
till miljömålen.

Enligt planupplägget skall satsningar på bullerproblematiken leda fram till att problemen på
det statliga vägnätet avseende ekvivalentnivå inomhusmiljö, där bullernivån utomhus överstiger
65 dBA, skall vara lösta under planperioden. För det kommunala vägnätet gäller att
problemställningarna kvarstår efter planperioden. Eftersom sektorsåtgärder inte är medräknade
kan ett visst bidrag till måluppfyllelsen tillkomma via denna typ av åtgärder.

Utsläppen av koldioxid ökar i samband med de investeringar som görs enligt planen. De
effektiva verktyg som finns att tillgå finns inom sektorsåtgärderna och ekonomiska och juridiska
styrmedel. Det etappmål som finns under planperioden kommer inte att nås även om föreslagna
åtgärder och styrmedel medför en väsentlig dämpning av utvecklingen för koldioxidutsläppen.

De i planen framtagna investeringsobjekten kommer inte, enligt genomförd studie, att leda till
något överskridande av miljökvalitetsnormerna. Däremot kan sekundära effekter uppträda på
angränsande vägavsnitt där miljökvalitetsnormerna överskrids.

Utvecklingen inom natur- och kulturområdet bedöms gå i rätt riktning men
miljökvalitetsmålen kommer inte att nås. Delar av det befintliga vägnätet kommer att vara bättre
anpassade till natur- och kulturmiljön genom åtgärder som tillrättaläggande av vandringshinder i
vattendrag, skötsel och restaurering av alléer samt skötsel av artrika vägkanter. Ett antal
driftområden kommer att uppfylla målen för god natur- och kulturmiljöskötsel. Effekterna för
natur- och kulturmiljön till följd av planens bärighetsstrategi är dock oviss. Investeringar i
vägobjekt under planperioden kommer att leda till att nya intrång görs. Därmed tillkommer
barriärer och fragmentering av landskapet ökar.

Den samlade effekten av planen är att ett relativt litet bidrag lämnas till lösandet av
vägtransportsystemets del av generationsmålets miljöproblemställningar och dessa kommer att
kvarstå efter planperioden. Orsaken till detta är att den utveckling av transportarbetet som vi ser
framför oss, som inom överskådlig framtid kommer att öka miljöproblemställningar i en snabbare
takt än vad som resurserna medger att åtgärda miljöproblemen. Investeringarna i planen kommer
att leda till att en del av bullerproblematiken på det statliga vägnätet undanröjs, att en del
vägsträckor åtgärdas med avseende på vandringshinder för djur och att vattenreningsåtgärder
kommer att vidtas för att skydda viktiga vattendrag och grundvattenmagasin.
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Förutsättningar

Syfte med Nationell plan för vägtransportsystemet 2004-2015
Framtagandet av den nationella planen styrs av regeringens planeringsdirektiv och följer efter

riksdagens inriktningsbeslut enligt regeringens proposition 2001/02:20 ”Infrastruktur för ett
långsiktigt hållbart transportsystem”. NPVS avser styra valet av åtgärder och styrmedel för det statliga
vägnätet73, så att åtgärderna och styrmedlen ger största möjliga måluppfyllelse och nytta för pengarna.

Förslagen till åtgärder är bl.a. väghållnings- och vägbyggnadsåtgärder samt sektorsåtgärder. Att ett
vägprojekt pekas ut som lämpligt åtgärd i NPVS innebär inte någon garanti för att projektet kommer
att genomföras. NPVS kan inte föregripa tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken eller
fastställelseprövning av arbetsplaner enligt väglagen. Även valet av vägkorridor kan komma att
omprövas i de fall vägprojekten saknar i lagakraftvunna arbetsplaner.

Miljöbedömningen
I uppdraget från regeringen till Vägverket, Banverket och länen att upprätta långsiktiga planer för

transportinfrastruktur ingår även att göra en samlad strategisk miljöbedömning av planen. Det anges
att i miljöbedömningen bör ingå de uppgifter som anges i bilaga 1 till direktivet 2001/42/EG och att
liknande bedömningar ska göras för övriga transportpolitiska delmål. Dessutom anges att Banverket
och Vägverket i samråd med länen ska sammanställa de samlade effekterna av nationella
banhållnings- och väghållningsplanerna samt länsplanerna, vilken ska relateras till transportpolitiska
målen och redovisas senast 18 augusti, 2003.

Miljöbedömningen ska behandla planens betydande miljöpåverkan på en strategisk nivå. Av stor
vikt för miljöanpassning i detta sammanhang är att strategiska satsningar bedöms i ett
transportslagsövergripande sammanhang. Formerna för detta är dock svagt utvecklade. Tillämpningen
av den s.k. fyrstegsprincipen (varvid även icke-vägåtgärder ska undersökas) i planeringen ger goda
förutsättningar för att vidareutveckla planering och konsekvensbedömningar i ett
transportslagsövergripande sammanhang.

Miljömål i planen
NPVS olika åtgärdsinriktningar syftar till att visa hur Vägverket avser att bidra till

transportpolitikens övergripande mål, delmål och etappmål. Vidare ska kunskap om effekter vara
vägledande vid val av åtgärdstyp och det ska visas att förslagen ger mesta möjliga nytta och
måluppfyllelse för de satsade medlen.

I direktiven för denna planeringsomgång framgår att utifrån propositionerna Svenska miljömål –
delmål och åtgärdsstrategier och Sveriges klimatstrategi skall transportpolitikens etappmål för en god
miljö ses över och uppdateras och en samlad genomförandestrategi utarbetas. Vägverket uppmanas att
så långt det är möjligt ta hänsyn till denna översyn i sitt planeringsarbete.

Den koppling som finns mellan nationella miljökvalitetsmål och det transportpolitiska delmålet en
god miljö har valts som utgångspunkter för den genomgång, på en strategisk nivå, av NPVS som
denna miljörapport utgör.

Det transportpolitiska målet God miljö lyder: ”Transportsystemets utformning och funktion skall
anpassas till krav på en god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot
skador. En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas.” Till målet
finns knutet etappmål för utsläpp av luftföroreningar och koldioxid samt buller.

Det som hitintill har kommit ut av översynen av de transportpolitiska etappmålen, som SIKA74

ansvarat för, pekar på att framtida etappmål bör finnas för klimatgaser, buller och natur- och
kulturmiljö. Hälsoeffekter och kretsloppsanpassning bedöms hanteras via lagstiftning (MKN) eller via
interna miljöledningssystem.

Någon samlade genomförandestrategi enligt direktiven har inte presenterats av regeringen och de
tre strategier som tagits fram tillsammans med de nationella miljökvalitetsmålen har inte blivit
operativa.

Sambandet mellan transportpolitikens delmål en god miljö och de 15 miljökvalitetsmålen framgår
nedan.
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Tabell 27 Exempel på samband mellan de nationella miljökvalitetsmålen och målområden i det
transportpolitiska delmålet om en god miljö

Målområden för ”En god miljö”
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Begränsad klimatpåverkan •

Frisk luft • • •

Bara Naturlig försurning • • •

Giftfri miljö •

Skyddande ozonskikt •

Säker strålmiljö

Ingen övergödning •

Levande sjöar och vattendrag •

Grundvatten av god kvalitet •

Hav i balans/levande kust och skärgård • • •

Myllrande våtmarker •

Levande skogar •

Ett rikt odlingslandskap •

Storslagen fjällmiljö • •

God bebyggd miljö • • •

Utgångspunkter i miljöbedömningen
I miljöbedömningen har utgångspunkten valts att lyfta fram miljökonsekvenser i första hand

vid konflikter med målområdena klimatpåverkande gaser, luftkvalitet, buller och natur- och
kulturmiljö. Detta innebär att vägåtgärder (investering och drift) och effekter av insatser i
sektorsuppgiften och vid myndighetsutövning kommer att behandlas med utgångspunkt på vilket
bidrag dessa ger till miljömålen. Miljökonsekvenser som kommer att tas upp inom
miljöbedömningen är framförallt planens effekt på buller, CO2-utsläpp, i vilken omfattning
miljökvalitetsnormer för NO2 och partiklar uppnås samt omfattning och konsekvenser för natur-
och kulturmiljö.

Syftet med miljöbedömningen är också att på ett översiktligt och relevant sätt informera
berörda myndigheter, ideella organisationer och allmänheten om miljöfrågornas omfattning i
NPVS.
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Processen

Under processen med arbeta fram den nationella planen har en mängd strategiska val gjorts.
De val som gjorts av miljömässiga skäl är av olika karaktär.

Lägesanalys
Planeringsprocessen inleddes med att en lägesanalys genomfördes av SIKA och trafikverken

1998. Syftet med lägesanalysen var att ge en bild av planeringsförutsättningarna för
planeringsperioden 2002-2011 och att strategiska områden pekas ut och förslag gavs till upplägg
av den kommande strategiska analysen. I lägesanalysen lyftes de fem transportpolitiska målen
fram. Tyngdpunkten i transportpolitiken på målstyrning och samhällsekonomiska värderingar
verifierades också i lägesanalysen. I rapporten påpekades också vikten av att använda erfarenheter
av tidigare gjorda investeringar inför beslut samt att det tyvärr förekom en brist på utvärderingar
av investeringsprojekt som kan tjäna som stöd i beslutsprocesserna. Att uppnå det nyligen
formulerade transportpolitiska miljömålen skulle inte vara möjligt när det gällde koldioxid och
buller medan i bedömningen av måluppfyllelse angående kväveoxider var läget mer positivt.

I lägesanalysen lämnades också förslag på att den strategiska analysen skulle delas i två
huvudmoment. Analyser av strategiska områden samt analyser av inriktningsalternativt och
resursramar. I rapporten presenteras 19 strategiska områden samt att fyra inriktningsalternativ:
jämförelsealternativet, effektivitetsalternativet, ett ramanpassat alternativ samt alternativa
inriktningar.

Nationell strategisk analys
Den strategiska analysen syftade till att utgöra ett av underlagen för regeringens proposition

om inriktningen av åtgärder i transportinfrastrukturen.

En viktig förutsättning för den strategiska analysen var 1998 års transportpolitiska beslut.
Detta beslut ger utgångspunkter bl.a. i form av en precisering av de transportpolitiska målen inom
ramen för det övergripande målet att åstadkomma ett transportsystem som är samhällsekonomiskt
effektivt och långsiktigt hållbart för medborgare och näringsliv i hela landet. I det transport-
politiska beslutet konstateras också att den långsiktiga planeringen av transportsystemets
utveckling i högre grad bör ses som en helhet där trafiken är slutprodukten och åtgärder inom
infrastrukturen är ett medel bland andra för att nå de transportpolitiska målen.

Inriktningsplaneringen har utgått från ett transportslagsövergripande synsätt. Detta tog sig
uttryck i att den nationella strategiska analysen och att de inriktningsalternativ som studerades
byggdes upp och konsekvensbelystes med utgångspunkt från modeller som beskriver hela
transportmarknaden och alla transportslag.

Det är naturligt att de olika inriktningar som byggdes upp huvudsakligen bestod av väg- och
järnvägsåtgärder. Investeringarna i infrastrukturen på luftfarts- och sjöfartsområdena förutsätts bli
planerade och finansierade i annan ordning även fortsättningsvis. Men det finns ett samband
mellan inriktningsalternativen och åtgärder inom luft- och sjöfarten, eftersom de senare
naturligtvis påverkas av hur väg- och järnvägsåtgärderna utformas och vice versa.

Inriktningarna, som valdes utifrån olika utgångspunkter, visade hur en av regeringen given
planeringsram kunde fördelas på olika kombinationer av åtgärder. Effekterna av olika inriktningar
studerades och beskrevs.

I exempelvis ett samhällsekonomiskt alternativ var det den samhällsekonomiska lönsamheten
som var det viktigaste kriteriet. Men i ett sådant alternativ togs även hänsyn till aspekter som är
svåra att värdera och kvantifiera - exempelvis handikappanpassning i kollektivtrafik.

I ett trafiksäkerhets- och miljöinriktat alternativ var kravet att etappmålen för en säker trafik
och en god miljö skulle nås på ett kostnadseffektivt sätt. Detta innebar att man utgick från det
samhällsekonomiska alternativet men med andra analysförutsättningar och värderingar. Sålunda
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gjorde man dels ett antagande om kraftigt höjda bränslepriser för att nå koldioxidmålet, dels en
höjd värdering av trafiksäkerhet för att nå målet om ett minskat antal döda.

Ett tredje exempel på inriktning var att på länsnivån prioritera de åtgärder som har störst
betydelse för regional utveckling för näringslivet.

Det resultat som framkom från den nationella strategiska analysen remitterades för att sedan
utgöra underlag för en proposition till riksdagen om inriktningen av åtgärder i transportsystemet
under den kommande planeringsperioden.

Enligt direktiven för den strategiska analysen skulle en strategisk miljöbedömning göras för
samtliga strategiska områden och inriktningar. I den redovisade strategiska miljöbedömningen tas
den uppskattade trafikökningen upp samt att det lyfts fram att de nationella miljömålen för
koldioxid och buller kommer att bli svåra att nå. Vidare redovisas att den ökande trafiken även
kommer att påverkar natur- och kulturmiljön negativ samt att konflikter mellan miljöskydds- och
expolateringsintressen kommer, trots ökade hänsynstagande, vara vanliga i framtiden.
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Strategiska val vid upprättande av nationell plan

Planeringen har utgått från den av regeringen anvisade fördelning av medel inom följande fyra
grupper:

- Investeringar, 39 miljarder kronor (inkl. 3 miljarder för förbättrad miljö längs statlig vägar)

- Drift och underhåll, 87 miljarder kronor

- Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion,17 miljarder

- Sektorsuppgifter, 6 miljarder kronor.

Andra viktiga utgångspunkter har varit de av regeringen utpekade vägprojekten liksom
regeringens prioritering av projekt som varit långt komna i planeringen på projektnivå med
förstudie – vägutredning när det behövs – arbetsplan och bygghandling.

De val och avväganden som lett fram till den ekonomiska fördelningen är av strategisk
betydelse för den framtida inriktningen av vägtransportsystemet. Regeringens ambition för
transportsystemet avspeglas i uppdraget om NPVS, fördelningen av medel och utpekanden av
vägobjekt samt transportpolitiska mål. Fördelningen av pengar enligt direktiven innebär en
förskjutning mot att vårda och värna det vägnät vi har. Planen omfattar en bärighetssatsning som
kan möta ca hälften av det beräknade behovet och ett drift och underhållsutrymme som klarar att
bibehålla nuvarande standard under första planperioden. Utrymmet för nya investeringar är
begränsat.

Inom dessa ramar har Vägverket valt att föreslå en plan som skall ge bidrag till alla mål. Det
innebär att inget av de transportpolitiska målen ställts före något annat. Konsekvenserna av detta
val har blivit att de kvantifierade delmålen för trafiksäkerhet och miljö inte kommer att nås under
planperioden.

Å andra sidan kommer heller inte alla önskemål om ökad tillgänglighet, förbättrad
transportkvalitet, bättre regional utveckling och ökad jämställdhet att nås.

För att beskriva hur miljöresultatet förändras under planperioden (2004-2015) valdes 7
planeringsindikatorer ut för det statliga vägnätet. De tre första av dessa målsattes och blev därmed
tre av drygt 15 milstolpar för NPVS.

1. Reduktion av koldioxidutsläpp på grund av Vägverkets arbete.

2. Antalet personer längs det statliga vägnätet som är utsatta för halter över
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar (PM10).

3a. Antalet bullerutsatta över 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.

3b. Antalet bullerutsatta över 45 dBA maxinivå inom hus nattetid.

4. Identifierade brister gentemot antagna åtgärdsplaner eller genomförda inventeringar vad
gäller natur- och kulturvärden.

5. Antalet stora vattentäkter med mer än 60 mg respektive 100 mg kloridjoner per liter vatten
längs det statliga vägnätet.

6. Antalet bilar i trafik med som drivs med ickefossila bränslen.

7a. Antalet anställda i organisationer som upphandlar eller genomför kvalitetssäkrade
transporter.

7b. Antalet utredningar, policies och upphandlingar med anknytning till kvalitetssäkrade
transporter som genomförts till följd av samarbete med Vägverket.

7c. Antalet miljömildrande eller trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder som genomförts till
följd av Vägverkets arbete.

Miljöåtgärder för befintliga vägar (3 miljarder kr under planperioden) fördelas mellan
åtgärdstyper och över landet i samband med den årliga verksamhetsplaneringen. Av dessa riktade
fysiska åtgärder prioriteras bulleråtgärder under planperiodens första del. Detta innebär att de
uppsatta bullermålen för ekvivalentnivå inomhusmiljö i huvudsak kommer att nås för det statliga
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vägnätet. Under första perioden kommer också vissa kända brister och behov hos natur- och
kulturvärden att åtgärdas (t ex att bygga bort vandringshinder för djur, vårda alléer och artrika
vägkanter). När satsningen på bulleråtgärder är genomförd kommer mer medel att avsättas för att
bevara och stärka natur- och kulturvärden, för vattenfrågor och upprustning av fula och slitna
vägmiljöer.

När det gäller bärighetssatsningen i planen är effekterna för miljön är svårbedömda. Klart är
att åtgärderna har större inverkan på landskapsanknutna frågor än på andra miljöfrågor såsom
buller och luft.
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Samråd

Vägverkets planeringsansvariga har samverkat med miljöansvariga inom Vägverket vid
utarbetande av direktiv samt milstolpar och indikatorer. Strategier och åtgärdstyper från
regionkontoren syftande till att uppnå de uppställda milstolparna har diskuterats vid särskilda
konferenser med huvudkontoret.

Miljöexpertis från huvudkontoret har sedan medverkat vid granskning av de samlade
åtgärdsförslagen varvid god problemlösning och bidrag till mål varit vägledande för urval och
prioritering mellan vägprojekt. Möjligheter att välja smalare sektion eller att utnyttja befintlig väg
för att minska miljöpåverkan har lyfts fram, inte minst genom ekonomiska argument.

Fortlöpande information om arbetet har skett genom ett antal referensgrupper.
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har varit representerade i en av dessa och Svenska
Naturskyddsföreningen i en annan.
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Fyrstegsprincipen, strategiska val och investeringar

Enligt Vägverkets direktiv ska åtgärderna i planerna ha analyserats enligt den s.k.
fyrstegsprincipen, vilken innebär en analys i följande ordning:

1. åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt,

2. åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon,

3. begränsade ombyggnadsåtgärder,

4. nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.

Flertalet av de åtgärder som prövats i samband med upprättande av planen är förslag till
lösningar på problem som inte är nya, utan som varit kända redan i tidigare planeringsomgångar.
Även i tidigare planeringsomgångar har i allmänhet fyrstegsprincipen intentioner tillämpats, även
om det då skett i varierande och ostrukturerade former. Det är först inför denna planeringsomgång
som principen har tillämpats mer systematiskt och generellt.

Det kan konstateras att de ombyggnads- och investeringsåtgärder som nu föreslås i planen är
sådana som kvarstår sedan möjligheterna att påverka transportbehovet och att vidta åtgärder som
ger en effektivare användning av vägtransportsystemet inte bedömts ge en tillräckligt god lösning.
Under planeringsarbete har stora ansträngningar gjorts för att pröva möjligheten att välja
fyrstegsprincipens steg tre istället för steg fyra. På detta sätt har brister kunnat undanröjas med
enklare åtgärder i befintligt vägnät. Även möjligheterna till etapputbyggnader har övervägts.
Vissa vägprojekt är utpekade i uppdraget från regeringen, dock med förbehållet att de ska
genomgå sedvanlig prövning enligt 17 kap Miljöbalken (alla projekt genomgår ej den prövningen)
och andra lagar.

Många vägprojekt har utformats med utgångspunkt från gamla vägutredningar. Nya
trafikpolitiska beslut, förändrade samhällsvärderingar och en minskad tillgång på
investeringsmedel medför att flera vägprojekt behöver omprövas till inriktning och omfattning.
Vägprojekt med en kostnad över 100 Mkr har därför prövats mot en uppföljningsmall och en
granskningspromemoria har upprättats för varje objekt:

� Objekt:

� Planeringsläge: Finns arbetsplan fastställd?

� Vilka politiska beslut finns kopplade mot detta objekt?

� Finns samhällsekonomisk kalkyl enligt EVA upprättad?

� Finns effektprofil upprättad?

� Eventuella konflikter som idag är kända?

� Har fyrstegsprincipen tillämpats?

� Finns MKB?

� Är objektet förenligt med de delstrategier som formulerats för investeringsåtgärderna?

�  Är åtgärdens utformning sådan att den bedöms vara lösningen på det initialt formulerade
problemet?

Granskningen har gett flera resultat:

• Underlaget för objekten har förbättrats.

• Standarden för objekten har till viss del omprövats och förändrats.

• Prioriteten för objekten har till viss del förändrats.



    70
Underlagsrapport 2003:108   Effektbedömningar

Bakgrund och planeringsförutsättningar

Miljöproblemställningar

Buller

Transportsektorn svarar för en stor del av bullerstörningarna i Sverige. Trots de åtgärder som
satts in inom bullerområdet utsätts fortfarande omkring 2 miljoner människor för trafikbuller
överstigande 55 dBA ekvivalentnivå utomhus. Vid de riktvärden som gäller idag är upp till 10 %
mycket störda av buller. De representerar därför en godtagbar miljökvalitet snarare än en god
miljökvalitet. Uppgifter om antal utsatta för buller över godtagbara nivåer finns delvis för
bostadsmiljön. För bostäder finns fyra olika typer av riktvärden för godtagbar miljökvalitet. Det
räcker att överskrida ett värde för att miljökvaliteten inte längre bör betraktas som godtagbar. För
arbets- och rekreationsmiljöerna saknas uppgifter om antalet människor utsatta över riktvärdena
för miljökvalitet. Inte heller finns det någon kartläggning av störningssituationen vid så kallade
tysta områden, vilka har betydelse för människors natur- och kulturupplevelser och djurs
fortlevnad.

Tabell 28 Antal personer som är exponerade för trafikbuller överstigande en ekvivalentnivå på 55
dBA, år 2000. Källa: Underlagsrapporten ”Förslag till mål och åtgärdsprogram för
trafikbuller till år 2010 samt behov av mål, mått och metodutveckling”

Trafikslag Antal exponerade år 2000 >55 dB(A)Leq 24 h (för flyget avses
FBN 55 dBA)

Vägtrafik 1 200 000-1 800 000

Spårburen trafik 400 000-600 000

Flygtrafik - civil 15 000-25 000

Flygtrafik - militär 25 000-35 000

Totalt 1 600 000 - 2 400 000

Av tabellen framgår att omkring 1,5 miljoner personer är utsatta för vägtrafikbuller över
riktvärdet för ekvivalentnivå utomhus vid permanentbostäder, vårdinrättningar och
undervisningslokaler. Av dessa uppgår antalet personer utsatta för buller utomhus som överstiger
65 dBALeq24h och kvar att åtgärda för lägre inomhusnivåer till 20 000-25 000 personer längs de
statliga vägarna och 160 000-230 000 personer längs det kommunala vägnätet. Längs det statliga
vägnätet finns dessutom 100 000-300 000 personer som utsätts för buller utomhus som överstiger
riktvärdet för maximalnivå (70 dBA) men som har lägre buller än riktvärdet för ekvivalentnivå.
För det kommunala vägnätet saknas motsvarande siffra. Det har bedömts att antalet utsatta över
något av riktvärdena kan vara 30-70 % högre än antalet vid det ekvivalenta riktvärdet utomhus.
Det kan således finnas mellan 1,6 och 3,0 miljoner personer som är utsatta över något av
riktvärdena i sin boendemiljö till följd av bullerstörningar från vägtrafiken.

Om störningsmönstret på grund av vägtrafiken vid arbets- och rekreationsmiljöerna följer
mönstret vid bostadsmiljön kan man anta att störningarna i arbets- och rekreationsmiljöerna kan
vara i storleksordningen 50 % av störningen i bostadsmiljö.

Den sammanlagda samhällsekonomiska kostnaden av bullerstörningar från vägtrafiken kan
värderas till i storleksordningen 5-10 miljarder kr/år.

Enligt SIKA:s prognos kommer person- och godstransportarbetet på väg att fortsätta öka med
cirka 25-30 % till 2010. Denna ökning ensamt betyder en ökning av bullernivå med 1 dB och att
omkring 300 000 personer fler blir utsatta för buller över riktvärdet utomhus om inget annat
händer.

Klimatgaser

Utsläppet av koldioxid från vägtransportsektorn kan förenklat uttryckas som produkten av
trafikarbete, specifik bränsleförbrukning och andelen fossila bränslen. Mellan 1990 och 2002
ökade utsläppen av koldioxid från vägtransporter med ca 9 % till 18,7 miljoner ton. Ökningen
berodde nästan uteslutande på en kraftig ökning av trafikarbetet för de tyngsta lastbilarna,
framförallt från senare delen av 90-talet och framåt. Totalt sett har trafikarbetet för tunga lastbilar



Underlagsrapport 2003:108   Effektbedömningar 71

med totalvikt över 16 ton ökat med 50 % mellan 1990 och 2002. För personbilar har en minskad
förbrukning per mil i kombination med en relativt måttlig trafikökning på 10 % gjort att utsläppen
från personbilar kunnat hållas på en konstant nivå sedan 1990. Nya bensindrivna personbilars
bränsleförbrukning minskade med 11 % mellan 1995 och 2000 men har för de två sista åren legat
konstant. Fortfarande är andelen dieseldrivna personbilar reaktivt låg i Sverige, knappt 5 %.
Andelen biobränslen är fortfarande mycket låg, 0,4 %, och har därför ingen nämnvärd effekt på
koldioxidutsläppen.

Till 2010 antas trafikarbetet för personbilar öka med 22 % från 2002 års nivå till ca 71
miljarder fordonskilometer75. Ökningstakten för tunga lastbilars trafikarbete väntas mattas något
och under samma period öka med 16 % till 6,7 miljarder fordonskilometer. Bränsleförbrukningen
för nya bensindrivna personbilar förväntas att minska med ytterligare 10 % fram till 2008. Nya
dieseldrivna personbilar förväntas behålla sin nuvarande marknadsandel på 7 % och inte minska
sin förbrukning från nuvarande nivå. Det sistnämnda bygger på analys av de senaste årens
försäljning som visar att de dieselbilar som säljs i Sverige inte minskat sin förbrukning på de
senaste 5 åren samtidigt som de kraftigt har ökat i vikt. Någon spontan introduktion av
biobränslen av betydelse antas inte ske under de närmaste 20 åren.

Luftkvalitet i tätorter/Miljökvalitetsnormer

Luftkvaliteten i våra svenska tätorter har stor inverkan på vår hälsa och påverkar även
estetiska och kulturhistoriska värden i stadsmiljön. Totalt sett har luftkvaliteten blivit bättre, men
fortfarande sker överskridanden av gränsvärden och miljökvalitetsnormer (MKN). Kartläggningar
visar stora svårigheter att klara MKN för kvävedioxid (NO2) och partiklar (mätt som PM10). De
så kallade övre utvärderingströsklarna för ämnena överskrids i många kommuner, vilket medför
krav på uppföljning i form av mätningar för kommunerna.

Vägverket har 2002 översiktligt kartlagt vilka vägsträckor längs det statliga vägnätet där risk
för överskridande av miljökvalitetsnormen för NO2 respektive PM10 är trolig. Beräkningarna har
gjorts för den 1 januari 2005 för PM10 och 1 januari 2006 för NO2 då respektive MKN skall ha
uppnåtts. Resultatet tyder på att risk för överskridande av MKN föreligger på totalt ca 18 mil väg
för PM10 respektive ca 8 mil för NO2. Svårast att klara är dygnsmedelvärdena för såväl PM10
som NO2.

I huvudsak återfinns de aktuella vägsträckorna längs det statliga vägnätet främst i eller
omkring Stockholm, Göteborg samt ett antal större städer.

Inom det kommunala vägnätet bedöms situationen vara än besvärligare än längs det statliga,
främst beroende på mer slutna gaturum och därmed sämre ventilation. I några större städer görs
mätningar i gaturum och i ett större antal görs mätningar i urban bakgrund.

För NO2 överskrids miljökvalitetsnormen för dygn respektive timme i Göteborg och
Stockholm. Även år 2006 och 2010 väntas överskridandena längs de stora lederna att kvarstå,
men utbredningen har dock minskat väsentligt jämfört med nuläget. Regeringen har gett
länsstyrelserna i Stockholms län och Göteborgsregionen i uppdrag att ta fram förslag till
åtgärdsprogram i samråd med berörda parter.

MKN för NO2 som årsmedelvärde uppskattas uppfyllas i många mindre kommuner redan i
dagsläget. Däremot har flera av kommunerna svårigheter att klara den övre utvärderingströskeln
för NO2.

Halterna av PM10 ligger i de flesta tätorter över den övre utvärderingströskeln för dygn i
urban bakgrund och i flera av kommunerna även för årsmedelvärdet. De högsta halterna i urban
bakgrund uppmättes under vinterhalvåret 2001/02 i Arvika och Grums. Bland de mätningar av
PM10 som utfördes i gaturum överskreds miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden i Uppsala,
Kristianstad och Stockholm. På de mest trafikbelastade avsnitten i Stockholm överskrids även
normvärdet med tillägg av den s k toleransmarginalen. PM10-halterna visar ingen minskande
trend varför åtgärder och styrmedel för att minska halterna på dessa avsnitt är nödvändigt.
Regeringen har gett länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att ta fram förslag till
åtgärdsprogram för PM10.

För bensenhalterna är läget ännu ganska oklart. Mätningarna av bensen i urban bakgrund,
visar att många kommuner överskrider den övre utvärderingströskeln och halterna är sannolikt
högre i gaturum.
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Natur och kultur

I enlighet med upplägget för projektet ”Mål och mått för natur- och kulturvärden” pågår ett
arbete inom Vägverket med att utveckla kunskap och metoder för att anpassa
vägtransportsystemet till natur- och kulturmiljön. År 2007 kommer Vägverket att föreslå mål för
natur- och kulturmiljö.

Natur- och kulturmiljöns värden är platsbundna – om höga värden sparas och stärks i en del av
landet så har det stor betydelse på platsen och för dem som nyttjar det landskapet, men ingen
betydelse för människors och djurs upplevelse och nyttjande av sitt landskap i en annan del av
landet. Men det är avgörande för att vi även i framtiden ska ha ett land som har sin egen karaktär i
norr och i söder, i öster och i väster.

Trafiken och vägarna påverkar natur- och kulturvärden genom bland annat fragmentering av
landskap, barriäreffekter, bullerstörning, förorening, trafikdödade djur och borttagande av
fornlämningar, men även indirekt.

Fragmentering av landskap

Kulturmiljön i ett landskap har sin grund i de naturgivna betingelserna. Den kulturhistoriska
dimensionen tar sig sedan uttryck i det som människan skapat, format eller brukat. Dessa
kulturhistoriska aktiviteter hänger ihop med varandra genom kulturella samband (kulturhistoriska,
visuella, sociologiska, ekonomiska osv) i landskapet. Sambanden är det som förklarar varför
landskapet ser ut som det gör idag. Alla landskapsområden har dessutom ett tidsdjup. Olika
tidsepoker har satt sina spår i landskapet, mer eller mindre tydligt.

De naturgivna betingelserna, de kulturella sambanden och de mest tydliga tidsepokerna är det
som bildar områdets karaktär – dvs det som idag slår en betraktare när hon ser på landskapet.

Ny infrastruktur fragmenterar landskapet. Det ger ofta upphov till att kulturmiljön tar skada.
När de kulturella sambanden bryts eller när tydliga tidsepoker slås ut påverkas karaktären i
området. Om karaktären påverkas på ett icke önskat sätt försvinner områdets karaktär – dvs det
blir omöjligt för oss människor, nu och i framtiden, att se och förstå områdets framväxt. Vi kan
förlora trygghet och identitet. Om karaktären påverkas på ett önskvärt sätt kan det istället ha
positiv inverkan på kulturmiljön, t.ex. genom att kulturella samband stärks. Det är än så länge
ovanligt i samband med byggande av ny infrastruktur.

Fragmentering betyder uppsplittring av landskapet i allt mindre sammanhängande områden.
Ny infrastruktur växer fram över och förstör i många fall existerande naturtyper och ersätter
endast i mycket ringa grad med nya naturtyper. Vägar innebär i många fall att djurens möjligheter
att röra sig i landskapet försvåras eller hindras helt. Vägarna skär som linjer genom landskapet,
splittrar det i mindre delar och försvårar för djur som kräver större sammanhängande områden.
Infrastruktur bidrar alltså till landskapets fragmentering genom att förstöra livsmiljöer och genom
att hindrar djur att röra sig i landskapet. Skalan varierar beroende på djur. Problemet är nästan
alltid likartat men har olika måttstock för olika djur. För varg är skalan 10 000 tals hektar, för
utter och igelkott 100–1 000-tals hektar medan det för vissa djur som djur som vattensalamander
och dårgräsfjäril handlar om 1-100 hektar.

Fragmenteringen kan inledningsvis påverka en art ganska lite för att plötsligt, vid ett
tröskelvärde, resultera i en katastrof. I värsta fall kan arten försvinna från ett område.

Ett övergripande mått på fragmentering orsakad av infrastruktur går inte att ange idag men en
indikation kan fås genom att studera möjliga hemområden för stora rovdjur.

Barriäreffekter

Nya vägar kan påverka människornas möjligheter att bruka marker – en indirekt barriäreffekt
av vägen. En ny väg kan t.ex. orsaka att småskaliga odlingsområden i närheten av vägen blir
orimligt krångliga för lantbrukaren att ta sig till och därmed olönsamma att bruka. Igenväxning av
kulturlandskapet blir en följd av ny infrastruktur om inte behovet att hävda dessa marker kan
tillgodoses i planeringen av vägen.

Direkta barriäreffekter av nya vägar är att människors rörelsemönster i närområdet förändras
och olika kulturella samband skärs av. Kontakten mellan människor i byar och gårdar,
gemenskaper, natur- och friluftsområden som tidigare var naturliga att upprätthålla kan bli svåra
eller omöjliga att nå. Negativa effekter kan, åtminstone delvis, bemötas genom att skapa
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gångtunnlar eller olika slag av övergångar. Kulturellt betingade samband i landskapet som t.ex.
kontakten mellan kyrka och orter kan åtminstone visuellt sparas genom att t.ex. bygga högbro
istället för bank, ”landskapsdukter” istället för vanliga broar osv. Det som krävs är naturligtvis en
planeringsprocess som möjliggör detta.

På grund av vägarna kan djuren inte röra sig fritt mellan olika miljöer. Det kan till exempel
vara groddjur som inte kan ta sig över vägen till vattensamlingar för att söka föda eller fortplanta
sig, fiskar som inte kan passera en vägtrumma, eller älgar och rådjur som inte kan passera ett
viltstängsel för sina dygns- eller säsongsvandringar. Även en liten väg (6 meter bred) kan vara en
barriär för många djur, bland annat insekter som jordlöpare.

För vattenlevande djur utgör vägarna genom fellagda vägtrummor en avgörande barriär, i
genomsnitt är var tredje vägtrumma ett vandringshinder. I vissa områden kan upp till 7 av 10
vägtrummor vara fellagda.

Bullerstörning och föroreningar

Buller har inverkan på kulturmiljön på olika sätt. Dels genom direkt störning då upplevelsen
av vissa platser försämras eller förstörs av buller. Sådant kan också försvåra för oss att förmedla
kunskapen om området till t.ex. våra barn. Dels mer indirekt genom att landskapsområden som
utsätts för nytt buller ger upphov till nya överloppsbyggnader där ingen vill bo eller verka. Bruket
av området dör och därmed är det ingen som upprätthåller kulturmiljövärdena.

Bulleråtgärder i boendemiljöer (fönster, plank etc) kan utföras i god samklang med
kulturmiljövärdena, vilket Vägverket visat exempel på.

Luftföroreningar och vibrationer skadar byggnader, husfasader och andra utsmyckningar,
konst etc som har estetiska och/eller kulturhistoriska värden. Problemet är märkbart i de större
städerna.

Buller och föroreningar stör också djurlivet på olika sätt. Trafikbullrets inverkan på fågellivet
är tydligast längs vägar i odlingslandskapet där bl.a. fåglarnas lockrop och varningssignaler kan
påverkas. Ny forskning visar att många djur bl a älg uppehåller sig signifikant mindre nära vägar
än förväntat. Denna zon kan vara upp till 200m på vardera sidan vägen. Resultatet blir att
tillgängliga resurser inte nyttjas fullt ut av djuren vilket i slutändan leder till färre djur.
Föroreningarna kan vara tillfälliga (exempelvis oljeutsläpp vid en trafikolycka) eller långsiktiga,
t ex avgasernas bidrag till övergödningen och växthuseffekten.

Trafikdöd

Antalet djur som dödas i trafiken är ett underskattat problem. Förmodligen rör det sig i många
fall om djur som är på vandring till nya miljöer och därför är speciellt viktiga för det genetiska
utbytet mellan populationer. Populationer som växer till, till exempel varg och utter, dödas i
oproportionerligt stor utsträckning av trafiken. Dessutom visar ny forskning att upp mot tio
miljoner fåglar, 10 000 älgar (ca 10 % av älgstammen) och 30 000 grävlingar dödas av trafiken –
varje år.

Borttagande av fornlämningar

Vägåtgärder ska planeras så att fornlämningar kan undvikas. Vid större vägåtgärder är det ofta
ofrånkomligt att fornlämningar berörs. Efter dispensansökning till länsstyrelsen grävs därför
fornlämningarna bort. Kunskap om lämningarna erhålls under och efter grävningarna, men på sikt
är det ett utarmande av vårt kulturarv. Lagringen av det arkeologiska fyndmaterialet har också
blivit ett problem.

Indirekta effekter

Vägarna har en indirekt påverkan på djurlivet genom att tillgängligheten för turism och jakt
ökar. Samtidigt kan skogsbruket bli intensivare och trafiken med snöskoter, terrängfordon och till
bostäder kan öka. Den ökade trafiken kan i vissa områden orsaka stora störningar.

Värden hos vägar

Vägmiljöerna i sig kan ha starka natur- och kulturvärden. Artrika vägkanter, kulturvägar,
milstolpar, kulturbroar, alléer är bara några exempel.
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Konsekvenser av planen med utgångspunkt från de nationella
miljökvalitetsmålen

I föreliggande plan är inriktningen de första åren att satsa på bullerskyddsåtgärder därefter
kommer satsningar på att värna natur- och kulturmiljön samt vattenfrågor att prioriteras.

Natur- och kulturmiljön ingår i flertalet av de nationella miljökvalitetsmålen varför
konsekvenserna behandlas under ”Betydande miljöpåverkan”.

Buller från vägtrafik

En satsning kommer att göras under de första åren av planen i syfte att åtgärda inomhusmiljö
(ekvivalentnivå) relaterade bullerproblem längs det statliga vägnätet. Detta till trots kommer
bullerproblem att kvarstå och utvecklingen av transportarbete kommer leda till nya
problemställningar. Vägverket bedömer att målet att inga boende utmed det statliga vägnätet ska
utsättas för buller inomhus som överstiger bullernivån 30 dBA, där bullernivån utomhus
överstiger 65 dBA, kommer att nås i det statliga vägnätet utanför storstäderna år 2005 och i
storstäderna år 2007. På det kommunala vägnätet kommer de allvarligaste bullerstörningarna
däremot med stor sannolikhet inte att kunna åtgärdas under planperioden. Problematiken med
maxbuller kommer också till stor del kvarstå.

Utsläpp av koldioxid

I föreliggande plan redovisas genomförbara sektorsåtgärder för minskning av
koldioxidutsläppen från vägtransportsystemet. Åtgärderna bygger på effektivisering av
transporter, ekonomiska styrmedel, ökad hastighetsefterlevnad och ökad användning av
alternativa bränslen samt bränslesnålare fordon. En realistisk bild av vad som kan åstadkommas
till 2010 i form av minskade koldioxidutsläpp om åtgärderna och styrmedel får verka presenteras
nedan.

113 av planens 131 investeringsobjekt är så långt gångna att det har varit möjligt att göra
beräkningar av deras konsekvenser med avseende på utsläpp av koldioxid. Enligt de beräkningar
som gjorts för effekterna år 2010 kommer 34 av investeringsobjekten leda till att utsläppen av
koldioxid minskar och 77 vägobjekt kommer leda till ökning av koldioxidutsläpp. Totalt medför
planens investeringsdel att koldioxidutsläppen år 2010 ökar med ytterligare cirka 15 kton jämfört
med om ingen satsning på investeringsobjekten genomförs.

Att vägförbättringarna i planen leder till ökade utsläpp har flera orsaker. Av dessa kan nämnas
att den förbättrade vägstandarden medger en trafiksäker resa även vid höjd hastighetsgräns; om vi
bygger en helt ny vägsträcka stänger vi sällan den gamla förbindelsen vilket medför ett allt större
vägnät att färdas på; allmänt förbättrade resvillkor leder till att en betydande andel av resenärerna
på sikt väljer att färdas längre än tidigare.

Den beräknade trafikutvecklingen och troliga förändringar i fordonsflottan kommer att leda
fram till ett koldioxidutsläpp fram till 2010 på 19,83 miljoner ton från vägtransportsystemet om
inga fler åtgärder och styrmedel sätts in. De förändringar som planeras med avseende på
investeringarna bidrar med ökning på ytterligare 15 kton. Möjliga åtgärder och styrmedel under
perioden kan leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 1,57 miljoner ton.

Det totala koldioxidutsläppet från vägtransportsektorn 2010 kommer att med vidtagna åtgärder
och styrmedel ligga kring 18,26 miljoner ton, att jämföra med etappmålet för 2010 som är 17,38
miljoner ton. För att nå det uppsatta koldioxidetappmålet till 2010 och åstadkomma en minskning
med ytterligare 0,88 miljoner ton koldioxid måste planen kompletteras med en rad starka
styrmedel.

Luftkvalitet i tätort

Med hjälp av simuleringar har effekter av den nationella planens på miljökvalitetsnormerna
(MKN) tagits fram. Även om en del skattningar förekommer bedöms resultatet som realistiskt.
Följande framkom vid undersökningen.
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Med undantag av E4 vid Upplands Väsby så beräknas inga överskridande ske där utbyggnaden
sker. Däremot kan vägobjekten påverka möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna på annat håll om
de resulterar i en trafikökning. I tabellerna och figurerna nedan kommenteras de ur MKN mest
intressanta objekten.

Tabell 29 Möjliga överskridanden där vägutbyggnad kan förvärra situationen
Ort Väg Utbyggnad del Bygg-start NO2 PM10 Kommentar
Jönköping E4 Haga-Ljungarum 2006-07 x Inget överskridande på

vägen i sig. Om
utbyggnaden leder till
ökad trafik på E4 så kan
detta eventuellt medföra
problem med MKN för
PM10.

Upplands Väsby E4 Rotebro-Upplands
Väsby

Pågående x Kan även påverka NO2
om trafik ökar längre in
mot Stockholm.

Vellinge-Malmö E6 Vellinge-Trelleborg 2004-05 x Beror möjligen inte på
utbyggnaden. Mer trafik
än i tidigare analys, då
inget överskridande
beräknas uppstå.

Örebro E18 Lekhyttan-Adolsberg 2006-07 x Inget överskridande på
vägen i sig. Om
utbyggnaden leder till
ökad trafik på E20 genom
Örebro så kan detta
eventuellt medföra
problem med MKN för
PM10.

Järfälla E18 Trafikplats Stäket Pågående x Troligen marginellt
Stockholm E18 Hjulsta - Ulriksdal 2006-07 x x Inget överskridande på

vägen i sig. Om
utbyggnaden leder till
ökad trafik medför det
svårigheter att klara
normerna på andra vägar.

Göteborg E20 Partillemotet 2008-11 x x Har troligen marginell
effekt på MKN då
byggstart sker så pass sent.

Lund-Kristianstad E22 Flera Pågående-2015 x Ett antal utbyggnader av
E22. Om dessa leder till
ökad trafik gör det
svårare att nå MKN för
PM10 i Lund och
Kristianstad.

Borås Rv40 Brämhult-Rångedala 2006-07 x Inget överskridande på
vägen i sig. Om
utbyggnaden leder till
ökad trafik på Rv40 i
Borås medför det
svårigheter att klara
PM10 normen.
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Figur 24 Över norm Jönköping (PM10) Grått är objekt, rött är överskridande av norm.

Figur 25 Över norm Stockholm (PM10 och NO2)
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Figur 26 Över NO2-norm i Stockholm
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Figur 27 Över normer för PM10 och NO2 i Göteborg
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Figur 28 Över NO2 norm Göteborg
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Figur 29 Över PM10 norm Örebro
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Figur 30 Över PM10 norm Lund och Kristianstad
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Figur 31 Över PM10 norm Borås
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Natur- och kulturmiljö

Uppskattning av trafikdödade djur år 2015
Nedanstående tabeller visar de uppskattade förlusterna av ett antal däggdjursarter på grund av

biltrafiken år 2015. Uppskattningen avser tre alternativa prognoser av trafikutvecklingen. Alternativ 1
bygger på antagandet att inga nya vägar byggs efter år 2003. Alternativ 2 antar att enbart objekten i
NPVS-remissen byggs. I alternativ 3 byggs även objekten i LTP-remissen.

Prognosen av trafikdödade djur år 2015 utgår från att vi har samma vilttäthet som under 1992.
Prognosen av trafikdöden för år 2015 antar att relationen mellan trafikarbetet och antalet dödade djur
(per art) är linjär och att viltstammar ligger på samma nivå som under medelreferensåret 1992.
Förändringar i vilttäthet påverkar förmodligen direkt antalet överkorda djur, medan andelen
trafikdödade djur i populationen borde förbli någorlunda konstant.

För grävlingen var trafikmortaliteten redan år 1992 nära den gräns som populationen kunde tåla
vid bibehållen jakt utan att minska. Förutsatta att alla övriga dödligheter är konstanta, kan biltrafiken
bli den mest betydande faktor som begränsar grävlingspopulationen i Sverige, dvs grävlingsstammens
storlek kommer att bestämmas av trafiken. För de övriga arterna är det mycket svårare att bedöma
prognosen, eftersom uppskattningen av såväl populationernas storlek som trafikdödligheten är mer
osäkra.

Generellt kan dock antas att andelen trafikdödade djur av populationerna ökar med trafikarbete.
För flera arter – inklusive jaktbart vilt – är biltrafiken idag inget allvarligt hot för överlevnaden, men
likväl kan det redan vara den störste enskilda direkta dödsorsaken hos några arter. Från ett
viltförvaltningsperspektiv – och inte minst från ett djurskyddsperspektiv  är detta ett allvarligt
problem.

Tabell 30  Uppskattning av antal trafikdödade djur år 2015. Medelvärdet för uppskattningen är
skriven i fetstil, kursiva siffror anger 95% konfidensintervaller. Prognosen bygger på
en uppskattad trafikdödlighet för år 1992 och antar att antalet trafikoffer ökar linjärt
med trafikarbetet, samt att viltstammar förblir på samma nivå som 1992.

Djurart 1992 Prognos för år 2015
Alt 1 Alt 2 Alt 3

Älg 10 000
7 000-13 500

13 000
9 000-17 000

13 000
9 000-18 000

13 000
9 000-18 000

Rådjur 51 000
43 500-59 000

65 000
55 000-75 000

66 000
56 000-76 000

67 000
57 000-77 000

Hare 72 500
63 500-81 500

93 000
82 000-105 000

66 000
83 000-106 000

67 000
84 000-108 000

Grävling 27 500
22 000-33 000

35 000
28 000-43 000

36 000
28 000-43 000

36 000
29 000-44 000

Räv 9 000
6 500-12 500

12 000
8 000-16 000

12 000
8 000-16 000

12 000
8 000-17 000

Mård & Mink 4 500
2 500-7 000

6 000
3 000-9 000

6 000
3 000-9 000

6 000
3 000-9 000

Kanin 8 500
5 500-12 000

11 000
7 000-15 000

11 000
7 000-15 000

11 000
8 000-16 000

Ekorre 25 000
20 000-30 000

32 000
26 000-39 000

33 000
26 000-39 000

33 000
27 000-40 000

Igelkott 10 000
7 000-14 000

13 000
9 000-18 000

13 000
9 000-18 000

14 000
9 000-18 000

Hund 2 500
0-5 000

3 000
0-6 000

3 000
0-6 000

4 000
0-6 000

Katt 16 000
12 000-20 500

21 000
16 000-26 000

21 000
16 000-27 000

21 000
16 000-27 000

Källa: Seiler, Helldin& Seiler (i tryck)
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Betydande miljöpåverkan

Buller

Vidtagna åtgärder och styrmedel i planen uppskattas bidra till att målet att inga boende utmed
det statliga vägnätet ska utsättas för buller inomhus som överstiger bullernivån 30 dBA, där
bullernivån utomhus överstiger 65 dBA, kommer att nås i det statliga vägnätet utanför
storstäderna år 2005 och i storstäderna år 2007. Dock kommer problemställningarna med
utomhusmiljön att till stor del kvarstå. På det kommunala vägnätet kommer de allvarligaste
bullerstörningarna däremot med stor sannolikhet inte att kunna åtgärdas under planperioden.
Eftersom sektorsåtgärderna inte är inkluderade i dessa bedömningar kan man förvänta sig ett visst
positivt bidrag av dessa att minska bullerproblemen.

Klimatgaser

Generellt går utvecklingen inom vägtransportsystemet åt fel håll, även om åtgärderna och
styrmedel som föreslås i planen är effektiva på att bromsa den negativa utvecklingen. För att
kunna vända den negativa trenden och minska koldioxidutsläppen till 1990 års nivå enligt
gällande miljömål, men även att fortsätta minskningen mot nivåer som inte leder till fortsatt
negativ klimatpåverkan måste alternativa bränslen och ny framdrivningsteknik få ett genomslag
inom vägtransportsystemet. Det är först efter planperiodens slut och om rätt beslut fattas inom EU
och på nationell nivå som vi kan förväntas oss några effekter av alternativa drivmedel och ny
framdrivningsteknik.

Luftkvalitet

Enligt den avgränsade studie som gjorts förekommer vid slutet av planperioden inget
överskridande av miljökvalitetsnormerna som effekt av investeringsobjekten, förutom vid ett
objekt. Däremot pekar utvecklingen mot sekundära effekter av investeringsobjekten, genom att
vissa anslutande vägavsnitt kan få ökade trafikmängder och utsläppsmängder som överskrider
miljökvalitetsnormerna i vissa fall. I tätorterna är det framförallt höga partikelhalter som utgör ett
allvarligt hot. Det finns idag vissa brister i metoderna för uppskattningen av hälsoeffekterna av
luftföroreningarna. Men en nyligen publicerad europeisk epidemiologisk undersökning av 26
städer redovisar att ca 230 personer i Stockholm och 100 i Göteborg varje år dör en för tidig död
på grund av partikelhalterna i utomhusluften. De sekundära effekterna av planen kan i detta
sammanhang vara betydande för om miljön i tätorterna skall förbättras eller om ytterligare
åtgärder krävs för att tillräcklig luftkvalitet skall uppnås.

Modellberäknade emissioner

En detaljerad beräkning av förändringarna av de viktigare avgasemissionerna givet de
föreslagna väginvesteringsåtgärderna under planperioden ges av modellsystemen Sampers1.5 och
EVA. Merparten av nedan nämnda beräkningar är gjorda i Sampers 1.5 genom dess effektmodul
Samkalk. Effektmodellerna som finns i Sampers 1.5 är avseende avgasemissioner likvärdiga med
dem som finns i effektberäkningsprogrammet EVA. Den väsentliga skillnaden mellan Sampers
1.5 och EVA är att Sampers 1.5 hanterar samtliga investeringsåtgärder i en och samma analys och
låter effekter av de olika investeringsåtgärderna samverka med varandra. Dessutom medger
Sampers 1.5 ett modellberäknat ändrat ruttval för resenärerna. För en mer genomgripande
beskrivning av kalkylförutsättningarna för Sampers hänvisas till kapitlen ett och två i rapporten
”Effekter av NPVS”.

Sampers 1.5 bedömer inte all vägtrafik. Systemet hanterar idag inte utrikesresor och vissa
kortväga bilresor hanteras inte fullt ut. Dessutom är systemet inte utformat för analyser av
godstransporter vilket gör att de lastbilsresor som ändock har beräknats inom Sampers 1.5 är
exogent givna. Eventuellt är de något underskattade, framförallt kortväga distributionstrafik kan
vara sämre fångat i modellen. Jämfört med statistik för år 2002 fångar Sampers 1.5 cirka 88 % av
vägtrafikarbetet i sin prognos för år 2004.

De totala utsläppsnivåerna som texten nedan refererar till avser de totala utsläppen från
vägtransportsektorn år 2002, så som de redovisas i Vägverkets sektorsredovisning.
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Tabell 31 Utsläppsförändringar av vissa avgasemissioner åren 2004-2015 med och utan NPVS
väginvesteringar. Utsläppen år 2004 anger index = 1.

Avgasemission

Ungefärlig andel av
utsläppen som beräknas
i modellen Scenario 2004 2010 2015

Kolväten 66% Scenario utan åtgärder 1 0,310 0,256
Scenario med åtgärder 1 0,311 0,257

Koldioxid 79% Scenario utan åtgärder 1 1,029 1,036
Scenario med åtgärder 1 1,032 1,041

Svaveldioxid 75% Scenario utan åtgärder 1 1,014 1,010
Scenario med åtgärder 1 1,017 1,015

Kväveoxider 68% Scenario utan åtgärder 1 0,543 0,355
Scenario med åtgärder 1 0,546 0,357

Källa: Analys med Sampers 1.5 av Vägverket Konsult Trafik i juni 2003.

Utsläppskillnaderna av koldioxid och svaveldioxid mellan scenarion med och utan
väginvesteringar härstammar nästan uteslutande som en ruttvalseffekt av personbilar och lätta
lastbilar. Utsläppen av kolväten och kväveoxider påverkas endast marginellt av
väginvesteringspaketet. Den förbättrade utsläppssituationen för dessa emissioner mellan åren
2004-2015 härstammar från en förväntad förbättring av motorer och ett ytterligare genomslag av
katalysatorer i den svenska fordonsparken.

Personbilstrafiken, inklusive lätt yrkestrafik, beräknas åstadkomma 75 % av de
koldioxidutsläpp år 2004 som Sampers 1.5 beräknat, 92% av svaveldioxidemissionerna och 96 %
av kolväteutsläppen. Koldioxidutsläppsandelen sjunker ner mot 70% vid slutet av planperioden
som en effekt av dels den ökande lastbilstrafiken men också av att bränsleförbrukningen för nya
bensindrivna personbilar förväntas att minska med ytterligare 10 % fram till 2008. Nya
dieseldrivna personbilar förväntas behålla sin nuvarande marknadsandel på 7 % och inte minska
sin förbrukning från nuvarande nivå. Det sistnämnda bygger på analys av de senaste årens
försäljning som visar att de dieselbilar som säljs i Sverige inte minskat sin förbrukning på de
senaste fem åren samtidigt som de kraftigt har ökat i vikt. Motsvarande andel av
svaveldioxidutsläppen sjunker ner emot 90 % i slutet av planperioden och utsläppen av kolväten
från personbilar och lätta lastbilar beräknas år 2015 vara 92 % av de totala utsläppen som
Sampers 1.5 beräknar. Den tunga lastbilstrafiken beräknas åstadkomma 57 % av de
kväveoxidutsläpp år 2004 som Sampers 1.5 beräknat. Denna andel stiger upp över 80 % vid slutet
av planperioden som en effekt av den ökande lastbilstrafiken.

Koldioxidutsläppen av den vägtrafikandel som Sampers 1.5 fångar beräknas till drygt 80 %
komma från trafik utanför tätorter. Motsvarande siffror för de andra beräknade utsläppen är; 88 %
av kväveoxidutsläppen, 81 % av svaveldioxidutsläppen och kolväteutsläppen. Dessa siffror är
troligen något överskattade då väglänkar med minst en av sina två noder utanför tätortsområde
tolkas som en landsbygdslänk, dvs väglänkar som delvis går i tätort och delvis på landsbygd
sorteras som en landsbygdslänk.

Bland de 113 vägbyggnadsprojekt som Vägverket har emissionsbedömningar gjorda med
EVA-programmet (av totalt 131 projekt) ökar utsläppen av koldioxid och svaveldioxid till år 2010
som en effekt av vägbyggnationen i 77 fall. Motsvarande siffra för kväveoxider är 69 stycken och
för kolväten 65 stycken. Två vägprojekt bedöms inte ha någon nämnvärd påverkan på
emissionerna. För resten av projekten beräknas utsläppen minska något.

Natur- och kulturmiljö

Utvecklingen inom natur- och kulturområdet bedöms gå i rätt riktning men
miljökvalitetsmålen kommer inte att nås.

Delar av det befintliga vägnätet kommer att vara bättre anpassade till natur- och kulturmiljön
genom åtgärder som tillrättaläggande av vandringshinder i vattendrag, passager för utter och
groddjur, skötsel och restaurering av alléer samt skötsel av artrika vägkanter. Detta under
förutsättning att resurser för fysiska åtgärder prioriteras, vilket ska hanteras i varje års
verksamhetsplan. Utvecklingen för kulturvägar och kulturhistoriskt värdefulla broar är under
arbete men ännu oviss.
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När det gäller vattenskydd är det inte heller ekonomiskt försvarbart att skydda alla yt- och
grundvattentäkter genom fysiska åtgärder. Här måste ett sektorsinriktat arbete igång, framförallt
när det gäller transporter av farligt gods. Säkrare fordon och transporter måste diskuteras vidare
och åtgärdsbatterier måste utvecklas om problemen med förorening av våra stora vattendrag och
vattentäkter skall kunna lösas på ett samhällsekonomisk försvarbart sätt.

Ett antal driftområden kommer att uppfylla målen för god natur- och kulturmiljöskötsel.

Vägverket har kommit en bit på väg med utveckling av kunskap om och strategier för hur man
bäst och effektivast vidmakthåller de befintliga vägarnas natur- och kulturmiljövärden. Men
utvecklingsarbetet behöver fortsätta. Det är strategier som rör både drift- och
underhållsverksamheten och riktade åtgärder. För att strategierna ska bli genomförbara krävs ännu
ett på flera håll bättre grundmaterial som visar var värdena finns.

Planperioden omfattar en bärighetssatsning som, för att ge positiv effekt på vägarnas och
omgivningens natur- och kulturvärden, kräver ett visst hantverk vid planering och genomförande.
Den nationella planen klargör inte hur miljöhantering i samband med bärighetsstrategin ska ske,
varför effekten på natur- och kulturmiljön är oviss. Vägverket behöver utveckla strategier för att
möta den påverkan som bärighetssatsningen kommer att få.

Nyinvesteringar i vägobjekt under planperioden kommer att leda till att nya intrång görs.
Därmed växer negativa effekter som barriärer och fragmentering av landskap. Antalet
trafikdödade djur och antalet viltolyckor kommer att öka. Möjligheter för människor att förstå sitt
omgivande landskap kommer att minska. Av planens 65 nybyggnadsobjekt med beräknad kostnad
över 100 miljoner kronor bedöms 16 ligga i konflikt med natur-, kultur- och friluftsvärden. Av
dessa har samtliga passerat eller åtminstone kommit långt i vägutredningsskedet, vilket gör att
erfarenheter från utvecklingsarbetet är svåra att tillgodogöra sig i dessa projekt. Till övervägande
del beräknas byggstart till år 2008 eller senare. Sex av de 16 ligger för tillåtlighetsprövning hos
regeringen.

Under första planperioden kommer intensivt arbete ske för att nå bullermålen. Viktigt är då att
de bulleråtgärder som görs är estetiskt tilltalande och för platsen kulturmiljöanpassade.

Även om miljöproblemen löpande åtgärdas kvarstår stora problemställningar, framförallt när
det gäller vattenskydd och vandringshinder för fisk och däggdjur samt anpassning till
kulturmiljön.

Åtgärder
För att begränsa miljöpåverkan av befintligt, men även för ett utbyggt vägtransportsystem,

kommer olika typer av åtgärder och styrmedel användas. Grovt kan man indela åtgärderna i tre
typer, fysiska åtgärder, sektorsåtgärder och ekonomiska/juridiska styrmedel.

Fysiska åtgärder kan vara t ex bullerskydd, viltpassager, tätning av diken, undanröja
vandringshinder, dvs åtgärder som inryms i processerna kring drift och underhåll samt vid
nybyggnation av vägar. Även om inte detaljerade beskrivningar av fysiska åtgärder förekommer i
det övergripande plandokumentet kommer fysiska miljöåtgärder att utföras vid nybyggnation
samt vid drift- och underhållsåtgärder.

Sektorsåtgärder sker i samverkan med de aktörer som använder vägtransportsystemet.
Hitintills har satsningarna bl a riktats mot större transportköpare och transportörer inom
godstransportnäringen och taxinäringen. Syftet med sektorsåtgärderna är att genom
informationsinsatser och samarbete lyfta fram de mått och steg som leder till effektiviseringar av
användandet av vägtransportsystemet och som i sin tur ger miljövinster. Sektorsåtgärderna leder
bl a fram till renare fordon för gods- och persontransporter, att möjlighet ges till alternativa
transportlösningar, att fordonen framförs på ett ekonomiskt och miljöanpassat sätt.

Ekonomiska och juridiska styrmedel är nödvändiga i det avseendet att de är effektiva när
frivilliga åtaganden spelat ut sin roll och miljöproblematiken är betydande. När det gäller dessa
typer av åtgärder är ett antal myndigheter inblandade och ofta sker besluten om åtgärderna på den
politiska nivån. Exempel på vanliga styrmedel är bränsleskatter, fordonskatter och miljözoner.
Andra styrmedel som blivit aktuella för att dämpa överbelastningen av vägnätet och förbättra
luftkvaliteten i tätorter är kilometerskatt, miljökvalitetsnormer och trängselavgifter.

Planen lyfter fram ett antal åtgärder och styrmedel för att dämpa ökningen av
koldioxidutsläppen. Flertalet av åtgärderna och styrmedlen förutsätter ett starkt engagemang från
myndigheter och aktörer inom vägtransportsystemet om de skall vara möjliga att genomföra.
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Sammanvägning av anledningarna till olika val

I enlighet med Vägverkets interna direktiv (april 2002) till regionerna har varje region i juli 2002
inkommit med förslag till åtgärder vad avser investeringar i stamvägnätet, bärighetsåtgärder, drift- och
underhållsåtgärder samt sektorsåtgärder. Generellt har det konstaterats att många av de
investeringsåtgärder som är aktuella bidrar till flera mål samtidigt och att flera av de av Vägverket
uppställda indikatorerna/milstolparna påverkas. På basis av de av regionerna inlämnade förslagen till
åtgärder har det fastslagits att investeringarna ska inriktas mot följande prioriterade områden (utan
inbördes ordningsföljd):

• Säkrare framkomlighet på det högtrafikerade vägnätet

• Bättre möjligheter till arbetspendling

• Lättare för funktionshindrade att åka kollektivt

• Minskade bullerstörningar

• Värn av natur- och kulturvärden samt skydd av vattentäkter

• Motverka köer i de större städerna

• Bättre trafikinformation

• Förbättrad bärighet på vägar utpekade av näringslivet

• Utjämnade transportvillkor i hela landet

Efter att dessa prioriterade områden har fastlagts kunde det konstateras att de av regionerna
föreslagna åtgärderna – och framförallt föreslagen utformning/standard på åtgärderna – i flera fall
måste ifrågasättas. Detta har inneburit att ett nytt granskningsmoment har införts under hösten 2002. I
detta moment har ingått att närmare dels skärskåda de föreslagna investeringsåtgärdernas
utformning/standard, dels granska i vilken omfattning åtgärderna bidrar till en lösning av problem
inom de ovan redovisade nio prioriterade områdena.

Denna genomgång har bl a resulterat i att utformningen/standarden för ett flertal projekt
omprövats. Detta har samtidigt inneburit att högre kostnadseffektivitet har kunnat uppnås.

Övervakning

Enligt EG direktiv 2001/42 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan skall
medlemsstaterna övervaka betydande miljöpåverkan som genomförandet av planerna leder till.
Eftersom föreliggande planeringsomgång har startats upp innan direktivet trätt i kraft och slutförs
innan direktivet har införlivats i svensk lagstiftning har ingen egentlig övervakningsstrategi tagits
fram för vägtransportplanen. För nästa planeringsomgång blir situationen en annan då samtliga av
direktivets intentioner gäller fullt ut från och med det första steg som tas i planeringsprocessen.

Även om det inte finns någon övervakningsstrategi enligt direktivet, finns det ändå svensk
lagstiftnings som ställer upp krav för vad som är en godtagbar miljö eller ej. Dessa krav på bl a
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och Miljökvalitetsnormer kommer att styra upp den fortsatta
detaljerade planeringen av respektive objekt och reglera vilka miljöeffekter som kan accepteras.

Vägverket har också en strategisk plan och ett miljöprogram som till viss del är svar på den
miljöövervakning som efterfrågas i direktivet. Vidare är det även så att de större
vägtrafikanläggningarna är tillståndspliktiga och skall ha tillstånd enligt Miljöbalken. Genom denna
prövning får då de större vägtrafikanläggningen automatiskt ett kontrollprogram för uppföljning.
Kända exempel på detta idag är Öresundsbron och Södra länken i Stockholm.
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Bilaga 1 Redovisning av effekter av enskilda vägbyggnadsprojekt

Tabell 32 Objekt som antingen nämns explicit i NPVS huvuddokument eller som använts som beräkningsunderlag för att fånga effekter av hela investerinsgsramen
Vägnummer Region Objektsnummer Byggkostnad

(Mkr)
NNK Mkr/DSS Mkr/restimme Kodat i Sampers

Nationella modell
Kodat i Sampers
Regionala modell

Kategori i kap 2

45 VM Regnsjön-Älvros 70 5,4 7 45 X X Vägverkets
50 VM Vid Ludvika 575 -0,5 58 225 X X Långt kommet
E14 VM Matfors-Nacksta 230 1,4 4 103 X Vägverkets
E14 VM Lockne-Pilgrimstad 130 0,5 15 131 X X Långt kommet
E4 VM Enånger-Hudiksvall 750 0,2 11 160 X X Långt kommet
E4 VM Kongberget-Gnarp 510 0,0 4 216 X Vägverkets
E4 VM Syd Sundsvall 2215 0,9 17 144 Vägverkets
E4 VM Örnsköldsvik-Arnäsvall 95 X X Långt kommet
55 VMN Östra förbifarten Katrineholm 390 0,8 14 117 X X Vägverkets
70 VMN Förbi Sala 320 0,5 7 142 Långt kommet
E18 VMN Lekhyttan-Adolfsberg 680 0,9 8 150 X X Utpekad
E18 VMN Sagån-Enköping 750 2,1 9 92 X X Vägverkets
E18 VMN Västjädra-Västerås 150 1,1 18 67 X X Vägverkets
E20 VMN Härad-Grundbro (Strängnäs) 460 1,4 9 78 X Långt kommet
E4 VMN Uppsala-Mehedeby 4100 2,1 -12 -93 X X Långt kommet
E12 VN Vännäs-Brattby 55 0,0 10 192 Långt kommet
E12 VN Norrfors-Kulla 80 0,0 7 219 X X Långt kommet
E12/E4 VN Umeåprojektet etapp 2b 1010 -0,2 14 145 Vägverkets
E12/E4 VN Umeåprojektet, etapp 1 425 2,1 X X Långt kommet
E4 VN Boviken-Rosvik 100 1,5 3 238 X Vägverkets
E4 VN Förbi Nordmaling 145 1,1 X X Långt kommet
E4 VN Lappbäcken-Harrioja 50 X X Vägverkets
E4 VN Persön-Kalix, etapp 1 65 0,9 2 -580 X X Vägverkets
E4 VN Skellefteå-Kåge 185 0,1 -7 -164 X X Långt kommet
E22 VSK Fjälkinge-Gualöv 310 0,7 4 167 Vägverkets
E22 VSK Förbi Bromölla 270 1,1 10 228 Långt kommet
E22 VSK Förbi Fogdarp 110 0,0 7 357 X X Vägverkets
E22 VSK Förbi Linderöd 115 0,3 10 111 X X Vägverkets
E22 VSK Hurva-Rolsberga 130 1,3 6 78 X X Vägverkets
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Vägnummer Region Objektsnummer Byggkostnad
(Mkr)

NNK Mkr/DSS Mkr/restimme Kodat i Sampers
Nationella modell

Kodat i Sampers
Regionala modell

Kategori i kap 2

E22 VSK Kristianstad-Fjälkinge 160 0,5 6 186 Vägverkets
E22 VSK Sätaröd-Vä 380 2,3 5 98 X X Vägverkets
E22 VSK Trafikplats Lund Södra 55 Vägverkets
E22 VSK Trafikplats Råby 80 8,2 -74 37 X Vägverkets
E4 VSK Örkelljunga-Skånes Fagerhult 1150 0,3 11 318 Långt kommet
E6 VSK Trafikplats Lomma södra 150 3,8 25 110 X X Vägverkets
E6 VSK Trafikplats Spillepengen 200 3,0 Vägverkets
E6 VSK Trelleborg-Vellinge 310 2,0 4 108 X X Långt kommet
E65 VSK Svedala-Börringe 175 0,8 6 156 X X Vägverkets
E18 VST Hjulsta-Ulriksdal 2300 5,3 22 107114 X X Vägverkets
E18 VST Trafikplats vid Görla 30 1,6 3 -58 Vägverkets
E18 VST Trafikplats Stäket 45 Långt kommet
E20 VST Norra Länken 6700 X X Utpekad
E4 VST Förbi Stockholm 15000 Vägverkets
E4 VST Rotebro-Upplands Väsby 525 X X Långt kommet
E4 VST Väginformatik i Stockholm 190 Vägverkets
E4 VST Trafikplats i Måby 30 1,0 32 85 Vägverkets
25 VSÖ Eriksmåla-Boda 150 0,5 11 189 X X Långt kommet
25 VSÖ Trafikplats Norremark 40 12,6 5 637 Vägverkets
25 VSÖ Vrå-Boasjön 61 0,5 17 118 Långt kommet
31 VSÖ Förbi Tenhult 240 1,2 12 77 X Långt kommet
33 VSÖ Nässjö-Ekjö 35 -0,2 9 455 Vägverkets
40 VSÖ Haga-Ljungarum 230 0,6 7 193 X X Långt kommet
48 VSÖ Risbro-Mullsjö 190 2,3 X X Långt kommet
50 VSÖ Förbi Vadstena 30 -4,9 -21 -14 Vägverkets
50 VSÖ Genom Motala 760 1,9 27 217 X X Långt kommet
50 VSÖ Skänninge-Norrsten 370 0,1 11 122 Vägverkets
E22 VSÖ Björketorp-Nättraby 310 1,5 6 102 X X Vägverkets
E22 VSÖ Förbi Norrköping 190 0,6 136 216 Vägverkets
E22 VSÖ Genom Mönsterås 115 1,0 6 149 X X Vägverkets
E22 VSÖ Söderköping-Norrköping 170 2 5 80 X X Vägverkets
E22 VSÖ Söderleden i Norrköping 140 17,0 5 76 X X Vägverkets
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Vägnummer Region Objektsnummer Byggkostnad
(Mkr)

NNK Mkr/DSS Mkr/restimme Kodat i Sampers
Nationella modell

Kodat i Sampers
Regionala modell

Kategori i kap 2

E22 VSÖ Sölve-Stensnäs 530 0,9 8 118 X X Långt kommet
E23 VSÖ Förbi Norrköping 1400 Vägverkets
E22 VSÖ Trafikplats Fårbo mm 60 0,1 7 474 Långt kommet
E4 VSÖ Förbi Markaryd 800 -0,2 11 310 X X Långt kommet
26 VVÄ Brandshult-Hyltebruk 225 X X Långt kommet
26 VVÄ Halmstad-Oskarsström 70 1,0 3 -668 X X Vägverkets
40 VVÄ Brämhult-Rångedala 665 0,6 8 159 X Långt kommet
40 VVÄ Rångedala-Hester 1000 0,0 Vägverkets
40 VVÄ Slambymotet 50 6,7 10 12 Vägverkets
44 VVÄ Båberg-Väne-Ryr 310 1,1 8 91 X X Långt kommet
45 VVÄ Angeredsbron-Älvängen 2500 22 198 Vägverkets
45 VVÄ Falutorget i Göteborg 115 11,5 X Vägverkets
48 VVÄ Borgunda-Skövde 610 0,4 12 155 X X Långt kommet
E18 VVÄ Hån-Töcksfors 120 0,2 50 128 X X Utpekad
E18 VVÄ Kronoparken-Skattkärr 230 0,9 6 157 X X Vägverkets
E20 VVÄ Lundsbrunn-Holmestad 305 1,0 4 197 X Vägverkets
E20 VVÄ Partillemotet 75 6,7 Vägverkets
E20 VVÄ Tollered-Alingsås 215 0,9 5 372 Vägverkets
E20 VVÄ Trpl Västra Bodarne 25 1,7 Vägverkets
E6 VVÄ Rabbalshede-Tanumshede 715 -0,1 15 303 X X Långt kommet
E6 VVÄ Tanumshed -Vik 1040 0,9 12 134 X X Långt kommet
E6 VVÄ Väginformatik (tekniska system) 60 Vägverkets
E6 VVÄ Torp-Håby 1440 0,5 X X Långt kommet
E6 VVÄ Trafikplats Torp-Kurverödsleden 70 Långt kommet
E6 VVÄ Skee-Värmlandsbro 380 -0,2 34 347 X X Vägverkets
E6 VVÄ Vik-Skee 385 -0,3 26 368 X X Långt kommet
E6 VVÄ Värmlandsbro-Hogdal 580 0,1 18 245 X X Långt kommet
E6.21 VVÄ Inlandsgatan - Vindragareg. 325 7,0 31 -573 X Vägverkets
E6.21 VVÄ Vindragaregatan-V Ringömotet 225 1,3 149 200 X X Vägverkets
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Tabell 33 Ytterligare vägbyggnadsprojekt med mittsepareringsinslag som använts som beräkningsunderlag (sk mötesseparerande objekt).
Vägnummer Region Objektsnamn Byggkostnad

(Mkr)
NNK Mkr/DSS Mkr/restimme Kodat i Sampers

nationella modell
Kodat i Sampers
regional modell

50 VM Ludvika-Borlänge 78 0,4 6 88 X X
70 VM U länsgräns-Säter 150 0,8 3 250 X X
E14 VM Optand-Krokom 50 0,3 3
E4 VM Arnäsvall-Mosjön 85 0,3 9 100 X X
E4 VM Önska-Saluböle 37 1,1 4 63 X X
E4 VM Mosjön-Önska 63 0,1 12 131 X X
E4 VM Docksta-Näske krog 40 0,6 6 69 X X
E4 VM Gnarp-Njurunda 75 0,8 3 452 X X
E4 VM N. Hudiksvall-Kongberget 55 0,5 4 742 X
E4 VM Noran-Söderhamn 102 0,6 3
E4 VM Näske krog-Överhörnäs 45 0,7 3 1181 X X
E4 VM Torsboda-Kittjärn 70 0,6 4 203 X
E18 VMN Karlskoga-Lekhyttan 125 0,7 8 183 X X
E20 VMN Arboga-Kungsör 80 2,7 6 138 X X
E20 VMN Kungsör-ÖTibble 30 0,5 7 153
E20 VMN Västra Götalands lgr-Laxå 75 1,7 4 72 X X
E4 VN Umeå-Djäkneboda 45 1,5 1 -1554 X X
E4 VN Y län-Nordmaling 42 1,1 5 53 X X
E22 VSK Fjälkinge-Gualöv 20 1,0 1 876
E22 VSK Fogdarp-Osbyholm 10 3,8 1 14 X X
E22 VSK Hörby N-Linderöd 70 0,7 3 63 X X
E18 VST Norrtälje-Kapellskär 60 0,0
25 VSÖ Forsa-Kvälleberg 45 2,3 3 40 X
25 VSÖ Nybro-Smedby 55 0,7 6 72 X
25 VSÖ Växjö-Hovmantorp 40 1,0 6 58 X
23, 25, 30 VSÖ Norrleden, Växjö, alt 1 25 1,2 3 1161 X
E22 VSÖ Lindsdal-Rockneby 25 1,6 7 68 X
E22 VSÖ Mönsterås-Emån 25 0,6 11 84 X X
E22 VSÖ Rockneby-Ålem 50 0,9 11 86 X X
E22 VSÖ Västervik-Gamleby 50 1,2 7 87 X X
45 VVÄ N infart Lilla Edet-V inf Sjuntorp 55 -0,4 8 10242 X X
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Vägnummer Region Objektsnamn Byggkostnad
(Mkr)

NNK Mkr/DSS Mkr/restimme Kodat i Sampers
nationella modell

Kodat i Sampers
regional modell

45 VVÄ V inf Sjuntorp-Trollhättan 50 -0,3 8 21262 X X
48 VVÄ Tpl Karstorp-Karleby 51 X X
E18 VVÄ Björkåsmotet- Ö Skutebergsmotet 75 -0,5 8 -1318 X X
E18 VVÄ Grums-Björkåsmotet 70 0,5 5 1972 X X
E18 VVÄ Segmon-Slottsbron 20 -0,3 6 1543 X
E18 VVÄ Väsemotet-Stolpen 40 0,3 3 1326 X X
E20 VVÄ Bälinge-Vårgårda 95 0,4 4 X X
E20 VVÄ Haggården-Hassle 80 -0,6 9 X X
E20 VVÄ Hassle-Lyrestad 39 0,2 20 6 X
E20 VVÄ Vårgårda -TPL Vara 145
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Tabell 34 Vägbyggnadsprojekt som övervägts under åtgärdsplaneringen
men som av ett eller annat skäl uteblivit ur planen (sk Goda tvåor).
Vägnummer RegionObjeksnamn Byggkostnad

(Mkr)
NNK

E14 Vm Matfors-Stöde 59 0,2
E4 Vm Axmartavlan-Noran 35 1,5
E4 Vm Kittjärn-Överdal 327 0,8
E4 Vm Trafikplats Noran 55 -1,2
E4 Vm Träsk-Ullånger 25 -0,2
E4 Vm Tunnel Örnsköldsvik 606 0,4
E4 Vm Ullånger-Docksta 80 -0,5
45/70 Vm Förbifart Mora 149 3,8
45 Vm Genom Överhogdal 43 -0,5
45 Vm Genom Hallviken 28 -0,5
45 Vm Mora-Orsa 98 1,0
45 Vm Ytterhogdal-Överhogdal 36 0,6
45 Vm Överhogdal-Rätan 80 0,1
50 Vm Förbi Grängesberg 71 0,2
67 Vm Hedesunda-Valbo 190 0,3
67 Vmn Västerås-Sala 140 1,9
45 Vn Ligga hpl-Porjus alt 3 160 -0,7
45 Vn Södra Skarvsjöby-Vinlidsberg 3 -0,2
E12 Vn Norrfors-Brattby
E12 Vn Vännäsby-Lycksele
E4 Vn Källträsk-Salmis 63 -1,4
E4 Vn Lappbäcken-Källträsk
E4 Vn Töre-Kalix
E22 Vsk Fogdarp-Osbyholm 32 3,2
E22 Vsk HörbyN-Linderöd 167 -0,6
E22 Vsk Osbyholm-HörbyN 74 -0,1
E6 Vsk Trafikplats Hjortshög 14
E6 Vsk Trafikplats Strövelstorp 14
E6 Vsk Trafikplats Ängelholms flygplats 23
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Vägnummer RegionObjeksnamn Byggkostnad
(Mkr)

NNK

E65 Vsk Börringe-Skurup 30 3,3
E65 Vsk Ystad-Skurup 100 2,9
E18 Vst Danderyd K:a-Arninge 490 0,8
E18 Vst Planskildhet vid Görla 25 1,0
25 Vsö Ljungby-Sjöatorp 51 0,9
25 Vsö Tomeshult-Eriksmåla 25 0,3
25 Vsö Vrå-Boasjön 61 0,5
26 Vsö Förbi Smålandsstenar 312 0,2
33 Vsö Vimmerby-Toverum 23 1,0
40 Vsö Axamo-Haga 90 0,9
55 Vsö Simonstorp-D-läns gräns 28 0,4
E22 Vsö Fårbo-Hyttan 84 0,2
E22 Vsö Förbi Rinkabyholm 153 1,3
E22 Vsö Gamleby-E-läns gräns 63 0,3
E22 Vsö Jämjö-Brömsebro 37 0,1
E22 Vsö H-läns gräns-Valdemarsvik 21 0,1
E22 Vsö Lösen-Jämjö 330 0,5
E4 Vsö Ljungby-Toftanäs 470 -0,2
E20/2623 Vvä Trafikplats vid Jung 53 0,8
40/549 Vvä Slambymotet 42 6,7
E20 Vvä Genom Alingsås 474 1,7
E20 Vvä Haggården-Torpelund 322 1,3
E6.20 Vvä Mot vid Björlandavägen
E6.21 Vvä Hjalmar Brantingsmotet-

Ringömotet
78 14,9

45 Vvä Förbi Frändefors 126 1,1
45 Vvä Förbi Mellerud 165 -1,4
E6 Vvä Ringö-Bäckebolsmotet
E6.20 Vvä Kållered-Torrekulla
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Tabell 35 Vägbyggnadsobjekt som antas finansieras via länstransportplaner (använts för vissa bedömningar av samhällsekonomisk effektivitet,
sk LTP-objekt)

Väg Region Sträckan Kostnad
2004 års
priser

NNK Effektivitets
-tal
Mkr/DSS

Effektivitets-
tal
Mkr/restimme

Kodat i Sampers
nationella modell

Kodat i Sampers
regionala modell

294 VM Lamborn-Svabensverk 23 -0,7 68 618 X X
68 VM Mästerbo-Dicka 160 0,4 16 104 X X
297 VM Östra Tandö-Bu 68 -0,3 27 171 X X
71 VM Vansbro 69 1,4 29 75
68 VM Horndal-Vallbyheden 145 -0,2 232 210
778 VM Tjärnviks industrier 9 -0,8 -423 784
50 VM Söräng-Bollnäs 38 0,4 6 363
86 VM Laggarberg-Birsta 45 1,4 -28 70 X X
335 VM Sidensjö-Överhörnäs 88 -0,7 347 249 X X
87 VM Sollefteå-Långsele 25 0,8 4 146 X X
80 VM W länsgräns-Tegelbruket 47 0,9 4 393
90 VM Bollsta-Hällsjö 70 0,5 19 147
288 VMN Jälla-Hov 224 0,3 16 163 X X
55 VMN Infart Uppsala 115 1,4 55 -159 X
55 VMN N Svinnegarn-Enköping 49 1.2 6 182 X
288 VMN Hov-Alunda 138 0,3 7 555 X
55 VMN Hjulsta-N Svinnegarn 96 0,7 9 167 X
288 VMN Alunda-Gimo 176 0,2 12 242 X
55 VMN Örsundsbro-Kvarnbolund 73 1,8 2 12143 X X
55 VMN Litslena-Örsundsbro 17 1,9 2 2891 X X
55 VMN Enköping-Litslena 29 0,7 4 232 X
250 VMN Köping-Kolsva X
68 VMN Norberg-Länsgräns 86 0,2 8 368
68 VMN Sundet-Björkviken 22 1,1 10 104
596 VMN Tomasbo-Karmansbo 26 -0,1 21 250
252 VMN Trollvad-Surahammar 116 0,2 33 92
250 VMN Gisslarbo-Hed 7 0,4 15 113
66 VMN Sothällen-Virsbo 31 0,2 4 417
68 VMN Fagersta; Stationsvägen 3 0,7 2
68 VMN Fagersta; Knutsvägen 7 2,9 1
66 VMN Korsningen 66/68/250 i Oti 6 0,3 3 269
66 VMN Ramnäs-Sothällen 14 -0,2 5 763
66 VMN Surahammar-Ramnäs 16 1,4 2 -3540
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Väg Region Sträckan Kostnad
2004 års
priser

NNK Effektivitets
-tal
Mkr/DSS

Effektivitets-
tal
Mkr/restimme

Kodat i Sampers
nationella modell

Kodat i Sampers
regionala modell

56 VMN Köping-Kungsör 49 0,4 6 156 X
72 VMN Byggningen-Heby 2 0,5 2
66 VMN Västerås-Surahammar 52 0,7 3 694 X
68 VMN Fagersta; Norberg 32 0,3 4 929 X X
249 VMN Förbi Frövi 82 1,7 16 67 X
49 VMN Stubbetorp-Rude 155 0,7 10 172 X
51 VMN Södra Tvärleden 92 2,9 -47 32 X X
63 VMN Stigningsfält S Kopparberg 15 -0,3 53 181
243 VMN Österleden i Karlsskoga 58 0,1 -98 99 X
63 VMN Stign.- och omk.-fält vid

Salbo
17 -0,6 83 570

517 VMN Förbi Vretstorp 83 0,2 -6134 234
52 VMN NV-Förbifarten Katrineholm 46 0,8 73 84 X
53 VMN Förbifart Malmköping 81 0,6 12 104 X X
55 VMN Malmköping-Dunker 70 0,4 10 212 X X
55 VMN Yxtatorpet-Malmköping 140 1,3 12 119 X
52 VMN Grindstugan Dämbol 17 0,2 35 148 X
52 VMN Dämbol-Bo Hage 58 0,1 44 184 X
55 VMN Förbifart Flen 85 0,6 8 118 X
230 VMN Korsning vid Dalh 14 0,5 6 279
55/57 VMN Katrineholm-Flen 69 0,7 3 1454 X X
55 VMN Idunplan 14 3,4 4
52 VMN Ny tillfart till Skavsta 33 0,6 15 57
51 VMN Lund-Fagerlunda 213 0,8 10 145
27 VVÄ Kråkared-Aplared 223 1,3 8 50 X
41 VVÄ Skattagården-Berghem 54 0,2 12 161 X
49 VVÄ Skara-Skövde 163 0,7 9 109
2537 VVÄ Främmestad-Baljefors 7 -0,8 41 1450 X
49 VVÄ Karlsborg 23 -0,3 5 1896
181 VVÄ Vårgårda-Bergagärde 51 0,4 23 106
172 VVÄ Skällsäter-Bäckefors 69 0,8 7 145 X X
723 VVÄ Skärhamn-Kållekärr 84 0,6 5 123 X X
523 VVÄ Härskogsvägen 6 0,9 3 355
172 VVÄ Bengtsfors-Ödskölt 16 0,6 7 128
161 VVÄ Bäcken-Rotvik 92 0,5 11 151 X
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Väg Region Sträckan Kostnad
2004 års
priser

NNK Effektivitets
-tal
Mkr/DSS

Effektivitets-
tal
Mkr/restimme

Kodat i Sampers
nationella modell

Kodat i Sampers
regionala modell

1996 VVÄ Lödöse-Nygård 30 -0,3 16 447
190 VVÄ Linnarhult, A. Storåsv-

Bergsjöv
18 2,9 2 111 X

168 VVÄ Kungälv-Marstrand 35 0,6 8 126 X
190 VVÄ Gunnilse/Angereds kyrkby 17 1,4 3 -1262 X
47 VVÄ Genom Grästorp 20 -0,8 6
41 VVÄ Sundholmen-Björketorp 107 0,6 14 124 X
42 VVÄ Förbättringsåtgärder 29 0,9 9 105
549 VVÄ Förbindelseväg E20/40 158 2,2 7 61
44 VVÄ Förbi Lidköping 163 0,0 4 168 X X
160 VVÄ Säckebäck-Varekil 51 1,3 11 85 X
117 VVÄ Daggarp-Tjärby 25 1,7 5 148 X X
117 VVÄ Tjärby-Skogaby 44 1,1 11 99 X X
850 VVÄ Delen vid Veddige 5 1,7 -3 29 X
41 VVÄ V.Derome-Veddige 43 0,9 2 232
158 VVÄ Vallda-Särö 35 1,6 3 196 X X
158 VVÄ Kungsbacka-Vallda 18 3,5 3 56 X
41 VVÄ Förbifart Veddige 79 1,2 79 105 X X
41 VVÄ Veddige-Järlöv 41 0,4 9 236 X
940 VVÄ Rösan-Forsbäck 113 0,8 77 59
64 VVÄ Rämmen-W länsgräns 74 0,1 31 208 X X
61 VVÄ Förbi Åmotfors 58 -0,4 23 266 X X
61 VVÄ Kalleviken 8 0,8 7 277
61 VVÄ Klätten-Dalen 6 0,9 4 493
61 VVÄ Dalen-Åmotfors 8 2,7 4 49
61 VVÄ Högboda-Föske 15 0,1 6 1899
61 VVÄ Framnäs-Säldebråten 9 0,1 8 750
61 VVÄ Södra By-Norra By 5 1,7 6 84
61 VVÄ Norra By-Nolby 13 -0,1 17 247
61 VVÄ Arvika-Norserud 15 0,2 6 546
61 VVÄ Norserud-Klätten 21 0,1 183
62 VVÄ Ilanda-Forshaga norra (Deje) 15 0,7 3 5667
62 VVÄ Handlingsplan Deje-

Älvkullen
3 0,4 18 85 X X

62 VVÄ Ullerud-Nordsjököjden 3 0,2 24 85
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Väg Region Sträckan Kostnad
2004 års
priser

NNK Effektivitets
-tal
Mkr/DSS

Effektivitets-
tal
Mkr/restimme

Kodat i Sampers
nationella modell

Kodat i Sampers
regionala modell

62 VVÄ Älvkullen-Ullerud 3 0,4 16 90
62 VVÄ Förbifart Höje 58 0,5 52 102 X X
62 VVÄ Munkfors-Mjönäs 1 0,3 19 63
62 VVÄ Fastnäs-Stöllet 2 0,5 15 54
62 VVÄ S Loffstrand-Fastnäs 1 0,4 15 54
175 VVÄ Aspsäter-Häljebol 31 0,3 30 189 X
172 VVÄ O-länsgräns-Årjäng

(etapp13)
17 -0,4 34 238

172 VVÄ Årjäng (etapp11) 18 -0,3 36 210
150 VVÄ Förbifart Torup 21 -0,8 -390 104 X X
117 VVÄ Trönninge-Daggarp 39 1,9 3 366 X X
41 VVÄ Järlöv-Länsgräns 69 1,2 8 127
153 VVÄ Gödestad-Rolfstorp 29 1,1 X
585 VVÄ Laholm-Tjärby 49 -1,2 15 97 X X
154 VVÄ Ulvsbo-Heden 20 1,5 X
45 VVÄ Partihallsförbindelsen 625 X
45 VVÄ Ny Älvsförbindelse 1200 X
45 VVÄ Götatunneln 2100 X
E6 VVÄ Nordby-Svinesund 680 X X
117/571 VSÖ Förbi Markaryd 44 0,3 152 96 X
23 VSÖ Huseby-Marklanda 98 0,4 6 575 X

VSÖ Tvärleden Markaryd-Osby 98 0,9 18 54 X
30 VSÖ Förbi Bramstorp 52 -1,3 27 1031 X
127 VSÖ F-länsgräns-Järnforsen 38 -0,1 31 238 X X
127 VSÖ Förbi Målilla 43 0,3 88 101 X X
136 VSÖ Förbi Glömminge 20 0,3 24 62 X
943 VSÖ Färjestaden alt 1 16 0,9 4 631
28 VSÖ K-länsgräns-Muggetorp 24 0,4 22 147 X X
34 VSÖ Förbi Ålem 15 0,4 28 75 X X
34 VSÖ St Aby-Glahytt 176 0,7 14 148 X X
121 VSÖ Vilshult-L länsgräns 29 0,0 27 190 X
123 VSÖ Hörbygård-Hällevik-

Nogersund
45 0,8 14 106 X X

28 VSÖ Rödeby-Holmsjö 41 0,3 9 349
28 VSÖ Fur-H länsgräns 9 0,1 15 211
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Väg Region Sträckan Kostnad
2004 års
priser

NNK Effektivitets
-tal
Mkr/DSS

Effektivitets-
tal
Mkr/restimme

Kodat i Sampers
nationella modell

Kodat i Sampers
regionala modell

742 VSÖ Kullen-Uttorp 14 0,8 150 69 X X
180 VSÖ Möllenäs-Djuramåla 173 -0,2 29 235
1819 VSÖ Mullsjö centrum 21 0,0 6 886
604 VSÖ Anderstorp-Hyltan 77 0,5 26 86 X X
152 VSÖ Genom Bredaryd etapp1 26 0,7 5 1926 X X
617 VSÖ Genom Bredaryd etapp 2 25 1,3 3 136 X X
133 VSÖ Förbi Gripenberg etapp 1 22 -0,5 -565 -828
27 VSÖ Förbi Gislaved 150 3,3 9 59 X X
27 VSÖ Förbi Holsbybrunn 58 2,0 74 48 X X
27 VSÖ Förbi Bor 60 0,7 7 97 X X
661/842 VSÖ Förbi Barnarp 17 -1,2 64 -339 X X
842 VSÖ Förbi Tenhult 28 -0,7 -20 148 X X
151 VSÖ Förbi Värnamo 60 0,7 15 100 X X
152 VSÖ Förbi Länna 13 -0,2 -191 170 X X
51 VSÖ Förbi Svärtinge 219 1,2 13 59 X X
687 VSÖ Sturefors-Harvestad 39 2,0 6 49 X X
215 VSÖ Kimstad-Skärblacka 41 1,1 13 116 X X
35 VSÖ Östra Länken Linköping 81 1,8 6 -35 X X
799 VSÖ Snöveltorp-Djurtorp 40 1,6 12 85 X X
1153 VSÖ Skärblacka-Torp 36 2,4 7 51 X X
51 VSÖ Förbi Finspång 53 1,5 9 79 X X
757 VSÖ Del av Vårdsberg-Linghem 55 1,8 13 195 X X
35 VSÖ Genom Åtvidaberg 34 X X
210 VSÖ Evertsholm 20 X X
506 VN Timmerleden förbi Piteå

centrum
23 0,0 11

364 VN E4-Travbanan 12 8,3 1 206
372 VN Skellefteå-Skelleftehamn 115 -0,9 2 236 X X
370 VN Lillholmsträsk-Rentjärn 39 -0,9 89 5019
364 VN GC-trafik i Bodbysund 3 0,2 6
855 VN GC-trafik i Medle 2 -0,3 13
642 VN Tomtebo-Innertavle 1 -0,6 15
651 VN GC-trafik Sikeå-Robertsfors 9 -0,7 23

VN Björkskataleden 2,4 X
97 VN Gammelstad-S. Sunderbyn 27 3,2 X X
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Väg Region Sträckan Kostnad
2004 års
priser

NNK Effektivitets
-tal
Mkr/DSS

Effektivitets-
tal
Mkr/restimme

Kodat i Sampers
nationella modell

Kodat i Sampers
regionala modell

23 VSK Ö Höör 138 -1,1 23 253
11 VSK Veberöd-Sjöbo 129 0,2 9 200 X
11 VSK Tomelilla-Smedstorp 23 0,2 11 164 X
101 VSK Förbi Käglinge 121 0,9 -71 -1982 X
13 VSK Assmåsa 29 0,1 16 257
16 VSK Flädie-Lund 63 2,1 4 103 X
17 VSK Förbifart Marieholm 100 0,3 10 178
19 VSK Bjärlöv-Hanaskog 106 0,3 9 215 X
21 VSK Ignaberga-Vanneberga 28 2,1 2 808 X
21 VSK Ringelikors-Önnestad 32 0,2 3 -558 X
23 VSK Ekeröd-Sandåkra 63 1,5 3 225 X
100 VSK Delen E6-Höllviken 43 0,3 16 293
108 VSK Holmeja-Klågerup 87 1,5 4 145 X
108 VSK Aggarp-Svedala 69 1,0 5 544
108 VSK Staffanstorp-Lund 69 3,1 3 61 X
108 VSK Södervidinge-Norrvidinge 30 0,6 6 118
109 VSK Ekeby-Kågeröd 61 0,1 30 147
111 VSK Förbifart Viken 72 1,0 12 61
111 VSK Helsingborg-Kulla

Gunnarstorp
51 0,6 5 242 X

119 VSK Ny infart Broby 20 -3,3 19 -131
1663 VSK Fjälkinge-Viby 44 1,6 3 275 X
1741 VSK Inre Kustvägen 24 0,7 14 72
913 VSK Flädie 39 0,0 -6 -104
265 VST Norrortsleden 2129 X X
259 VST Södertörnsleden 1401 X X
222 VST Mölnvik-Ålstäket 109 2,5 5 127 X
267 VST Stäket-Rotebro 230 1,1 6 165 X
268 VST Hammarby-Grana 207 4,4 146 39 X X

VST Förbi Norrtälje 253 1,7
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Bilaga 2 Känslighetsanalyser

 2004 – 2015 med tidigare effektsamband TS

Tabell 36 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS samt NPVS+LTP. 2004-2015
Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.
Lönsamhetsberäkning NPVS NPVS + LTP
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -27,19 -543,22
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

61700,63
347,42
573,59

90498,24
3964,8
836,3

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-3368
32306,69

-3327,63
45319,34

SUMMA 91534,14 136747,83
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 39325,1 64052,1
NETTONUVÄRDESKVOT 1,33 1,14

2004 – 2010 med tidigare effektsamband TS

Tabell 37 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS samt NPVS+LTP. 2004-2010
Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser
Lönsamhetsberäkning NPVS NPVS + LTP
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -69,47 -586,26
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

27627,77
630,01
233,4

55704,66
4108,72
479,73

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-96,03
24835,49

-1742,57
32738,33

SUMMA 53161,18 90702,62
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 19083,04 33040,14
NETTONUVÄRDESKVOT 1,79 1,75
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Övriga känslighetsanalyser

Tabell 38 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS med nya TS effektsamband samt
trafiktillväxt 1,4 %/år före 2010 och 1,2 efter. 2004-2015

Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.
Lönsamhetsberäkning NPVS
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -29,01
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

65870,41
370,88
579,59

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-3443,29
45829,29

SUMMA 109177,9
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 39325,1
NETTONUVÄRDESKVOT 1,78

Tabell 39 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS. 2004-2015. Med nya TS effektsamband.
Beläggningsgrad regionala privata resor differentierad på arbetsresor och övriga.

Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.
Lönsamhetsberäkning NPVS
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -27,18
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

61353,46
346,3
542,9

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-3225,32
42928,17

SUMMA 101918,3
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 39325,1
NETTONUVÄRDESKVOT 1,59

Tabell 40 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS. 2004-2015. Med nya TS effektsamband.
7 % diskonteringsränta.

Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.
Lönsamhetsberäkning NPVS
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -15,4
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

34968,59
205,19
307,69

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-1827,94
24329,37

SUMMA 57967,51
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 32878,7
NETTONUVÄRDESKVOT 0,76
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Tabell 41 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS. 2004-2015. Med nya TS effektsamband.
Öppningsår 2005.

Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.
Lönsamhetsberäkning NPVS
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -26,44
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

60033,08
338,01
528,23

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-3138,15
41767,97

SUMMA 99502,7
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 39325,1
NETTONUVÄRDESKVOT 1,53

Tabell 42 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS. 2004-2015. Med nya ts effektsamband.
Omräkning av investeringskostnaderna till 1999 års prisnivå.

Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.
Lönsamhetsberäkning NPVS
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -27,18
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

61700,63
347,4
542,9

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-3225,32
42928,17

SUMMA 102266,6
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 34166
NETTONUVÄRDESKVOT 1,99

Tabell 43 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS. 2004-2015. Med nya ts effektsamband.
Investeringskotnaderna odiskonterade.

Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.
Lönsamhetsberäkning NPVS
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -27,18
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

61700,63
347,4
542,9

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-3225,32
42928,17

SUMMA 102266,6
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 51383,52
NETTONUVÄRDESKVOT 0,99
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Tabell 44 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS. 2004-2015. Med nya ts effektsamband.
40 års kalkylperiod.

Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.
Lönsamhetsberäkning NPVS
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -22,63
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

51382,5
289,3
452,11

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-2685,95
35749,34

SUMMA 85164,66
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 39325,1
NETTONUVÄRDESKVOT 1,17

Tabell 45 Lönsamhetsberäkning. Samkalk kalkyl NPVS. 2004-2010. Med de gamla ts
effektsambanden, öppningsår 2005 samt 40 års kalkylperiod.

Sammanställning av till 2002 diskonterade resultat för Nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS)
samt Läns transportplanerna (LTP). MSEK totalt. Uttryckt i 1999 års priser.
Lönsamhetsberäkning NPVS
Budgeteffekter
- Drivmedelsskatt för vägtrafik -22,04
Konsumentöverskott
-Restider
-Reskostnad
-Godstidskostnad

50012,57
281,61
464,94

Externa effekter
-Avgaser
-Trafikolyckor

-2730
26187,58

SUMMA 74194,67
Investeringskostnader inklusive skattefaktorer 39325,1
NETTONUVÄRDESKVOT 0,89
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Bilaga 3 Parametervärden i Samkalk Person 2 – för
åtgärdsplanering och andra analyser, version 2.4

Inledning
I detta dokument är de parametervärden som skall användas i verktyget Samkalk 2

dokumenterade. Värdena bör användas under Åtgärdsplaneringen 2002-03 och normalt vid övriga
analyser. Parametervärdena har hämtats från ASEK II, Banverkets kröning av värden för
Åtgärdsplaneringen 2002, Samkalk 1, Vägverkets Effektsamband 2000 samt Vägverkets ASEK
arbete. Dokumentet är en vidarebearbetning av ”Parametervärden i Samkalk person” (Matts
Andersson SIKA, 2002) som avsåg Samkalk 1. Parametervärden från detta Vägverksdokument
kommer senare att inarbetas i ett verksgemensamt dokument som kommer att ingå i Samkalk 2
dokumentationen.

Dokumentet följer inledningsvis det användargränssnitt som finns för Samkalk person 2. Det är
dessa parametervärden som användaren normalt kan laborera med. Därefter behandlas översiktligt de
parametrar som ingår i ett antal databaser. Dessa skall i normalfallet ses som givna.

De parametrar som uttrycks i monetära termer måste vara uttryckta i samma års penningvärde. För
åtgärdsplaneringen används år 1999. För värden gäller att skattefaktor 1 och 2 ska ingå på det sätt som
rekommenderas i trafikverkens kalkylhandledningar och i ASEK.

Det är av största vikt att Samkalk användaren vet hur de nationella och regionala
resematriserna har sparats i Sampers. För att det skall bli rätt behöver Samkalk systemet
uppgifter från rese matriserna om antalet Resor (resande) och årsmedeldygn (ÅDT). En
genomgång av möjliga alternativ finns under avsnittet 2.1 Rätt uppgifter behövs från rese
matriserna.

Tid
Med tidsvärde åktid avses tidsvärdet för ombordtid. Med tidsvärde bytestid avses tidsvärdet för

bytestiden. Med tidsvärde väntetid avses tidsvärdet för anslutningstiden.

När det gäller tidsvärden så finns det ”parametervärden i Sampersmakron”. I nätutläggningen i
Emma ges ombordtid, bytestid och anslutningstid olika vikter. Denna viktning sker på basis av
kalibrering och gängse standardförfarande, inte på basis av ASEK-värden (detta är den klassiska
ekonometriska frågeställningen ”ska vi ta de teoretiskt korrekta värdena eller ska vi data-
mina/kalibrera fram några värden för att få bättre anpassning?”). Här uppstår alltså en inkonsistens
mellan Emma och Samkalk. Att de teoretiska ASEK-värdena skulle ge dåliga resultat innebär att
antingen ASEK-värdena eller Emma brister (eller att det inte är riktigt samma sorts värden). I
Sampers utdata finns även en tredje uppsättning tidsvärden som baseras på Sampers
kostnadsprognoser.

Tidsvärdena är hämtade från ASEK II. Period1, Period2, Period3 och Period4 står för tidsvärden
för första väntetidens första till fjärde period. Dessa periodvärden är tagna från vad man i ASEK II
kallar ”turintervall”. Ett tio minuters turintervall motsvaras av en väntetid om 5 minuter.

Ett exempel för regionala privatresor (se ASEK II, sid 76). Ett turintervall på 30 minuter ger en
väntetid på 15 minuter. De första 5 minuterna (första väntetidens första period) värderas till 5/60*60
kr (ett turintervall <10 min har värdet 60 kr i timmen). Nästa 10 minuter (Period2) värderas till
10/60*19 kr. Det totala värdet är alltså ca 8,2 kr.

Sampers har som indata åtta olika biljettprismatriser för nationella tågresor. Resultat från
Samperskörningar är för IC- och X2000-resor dock bara uppdelade på privat- och tjänsteresor. I
Samkalk finns det på grund av detta en biljettprisfaktor för varje resultatmatris för att kunna beräkna
priset som i genomsnitt betalas av t ex. en tjänsteresenär på ett X2000-tåg. Lena Wieveg (BV) tog
fram faktorerna med hjälp av RVU-data. Banverket har senare uppdaterat biljettprisfaktorerna för
regionala privata resor (BVH 706).

Rätt uppgifter behövs från rese matriserna

Det är av största vikt att Samkalk användaren vet hur de nationella och regionala
resematriserna har sparats i Sampers. För att det skall bli rätt behöver Samkalk systemet
uppgifter från rese matriserna om antalet Resor (resande) och årsmedeldygn (ÅDT).
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A. Hur få rätt uppgifter från Nationella rese matriser från Sampers 1.5 och Sampers 2:

• Om nationella matriser sparats som Resor skall beläggningsgraden för nationella resor sättas
till 1.

• Om nationella matriser sparats som Fordon skall beläggningsgraden för nationella resor sättas
enligt avsnitt 2.1.1.

•  Om nationella matriser sparats som Årsmedeldygn (ÅDT) skall Nationella dygnsfaktorn (se
kapitel 5) sättas till 1.

•  Om nationella matriser sparats som Vardagsmedeldygn (VÅDT) skall de räknas om till
årsmedeldygn genom att Nationella dygnsfaktorn (se kapitel 5) sätts till 0,88.

B. Hur få rätt uppgifter från Regionala rese matriser från Sampers 1.5:

•  I Sampers 1.5 kan regionala matriser endast sparas som Fordon. Det innebär att
beläggningsgrader för regionala resor skall sättas enligt avsnitt 2.1.1.

• Om regionala resor sparats som Årsmedeldygn (ÅDT) skall Regionala dygnsfaktorn (se kapitel
5) sättas till 1.

•  Om regionala resor sparats som Vardagsmedeldygn (VÅDT) skall de räknas om till
årsmedeldygn genom att Regionala dygnsfaktorn (se kapitel 5) sätts till 0,88.

C. Hur få rätt uppgifter från Regionala rese matriser från Sampers 2:

•  Om regionala matriser sparats som Resor skall beläggningsgraden för regionala resor sättas
till 1.

• Om regionala matriser sparats som Fordon skall beläggningsgraden för regionala resor sättas
enligt avsnitt 2.1.1.

• Om regionala resor sparats som Årsmedeldygn (ÅDT) skall Regionala dygnsfaktorn (se kapitel
5) sättas till 1.

•  Om regionala resor sparats som Vardagsmedeldygn (VÅDT) skall de räknas om till
årsmedeldygn genom att Regionala dygnsfaktorn (se kapitel 5) sätts till 0,88.

D. Ett alternativ till att sätta dygnsfaktorer är om man från Sampers via ett makro erhåller
uppgifter direkt från de regionala och nationella matriserna. För de olika färdslagen
differentierade dygnsfaktorer kan då användas. Om ett sådant makro har använts sätts
dygnsfaktorer till 1. Beläggningsgrader måste dock alltid sättas i användargränssnittet då dessa
används i ett flertal beräkningar.

Person Bil

Beläggningsgrad anger hur många som åker i varje fordon (det är alltså inte samma sak som
gruppstorlek som används i Sampers, då en grupp kan åka i flera fordon). De beläggningsgrader som
skall tillämpas skiljer sig delvis från de beläggningsgrader som tillämpas i Sampers. De
beläggningsgrader och den tidskostnad som finns i matris 53 i Kan.modeller.mdb (se 9.2.1) tillämpas
inte utan istället är det de beläggningsgrader och de tidsvärden man satt i användargränssnittet som
tillämpas i Samkalk på resultatmatrisernas innehåll. Matrisens ärendefördelning med 16% tjänsteresor
och 84% privatresor slår igenom för Samkalks effektmodellberäkningar oavsett vad som ligger i
resultatmatriserna (se avsnitt 8.2.1). För tidsvärderingen däremot är det resultatmatrisernas innehåll
som avgör vad som är tjänste och privat (eller arbetsresor).

Värden för beläggningsgrad och ärendefördelning har tagits fram av Ulf Magnusson (VV) utifrån
Resvaneundersökningen (Vägverket 1999:170). Beläggningsgraderna togs fram för att kunna hantera
tidsvärdet i verktyget EVA i samband med ASEK II. För EVA används som default
beläggningsgraden 1,36 för tjänsteresa med personbil och 1,89 för privatresa. Dessa återfinnes inom
parentes i tabellen nedan och tillämpas vid metod IIB (se nedan).

Sampers indelning i nationella och regionala resor stämmer inte helt överens med ASEK II
indelningen i långväga och regionala resor. En nationell resa antages för Sampers vara över 10 mil
samtidigt som regionala resor inte definieras av reslängden. För värderingen av tid för privata resor
har man i ASEK II (sidan 76) delat upp värderingen så att långväga resor antas vara över 5 mil medan
regionala resor är mindre än 5 mil. Det innebär att ett glapp uppstår genom att regionala resor i
Sampers som är längre än 5 mil ändå får den lägre värderingen. På samma sätt kan en interregional
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resa som är kortare än 5 mil få den högre värderingen även om det senare fallet inte kommer att vara
lika vanligt förekommande.

Genom att använda samma uttagsperioder ur Resvaneundersökningen som gjordes för EVA men
nu differentiera för resor över/under 10 mil fås de beläggningsgrader som redovisas i tabellen nedan.

Metod I innebär att nätutläggning och värdering av nationella och regionala resor sker i två
separata steg. Vid användandet av denna metod tillämpas de parametrar som ej står inom parantes.

När man i Sampers istället använder Vägverkets metodik för att spegla trängseleffekten
disaggregerar man inför nätutläggningen de nationella privat- och tjänsteresorna till regional nivå för
att sammanslå dessa med de existerande regionala matriserna för privat och tjänste. När detta skall
värderas i Samkalk kan det ske på nedanstående två sätt:

Metod IIA innebär att man inför nätutläggningen disaggregerar ner de nationella resorna. För att
läsa av tidsvärdet läser man dock av de nationella och regionala resorna från de ej disaggregerade
tidsmatriserna. Även vid denna metod används de parametrar som ej står inom parentes. Denna
metod rekommenderas för användning inom Vägverket.

(Metod IIB innebär att man inför nätutläggningen disaggregerar ner de nationella resorna. Man
läser även av tidsvärdena från de disaggregerade resultatmatriserna. Denna metod innebär att
fördelningen mellan privata och tjänsteresor kommer att bestämmas av de sammanslagna matriserna.
Man kan inte ha olika beläggningsgrad för nationella och regionala resor och man får arbeta med ett
vägt tidsvärde för privatresor (49 kronor). Eftersom de nationella resorna kommer att befinna sig i den
regionala resultatmatrisen är det viktigt att ingen avläsning sker av de nationella resorna för att
undvika dubbelräkning. Vid denna metod används de parametervärden som står inom parentes nedan.
Denna metod rekommenderas ej för användning.)

För tillkommande/överflyttade tjänstebilresenärer tillämpas ett högre tidsvärde än för befintliga i
enlighet med ASEK II. Någon liknande värdering finns inte för privatresor eller för Personbil
yrkestrafik och lastbilar. För personbil yrkestrafik och lastbil med och utan släp är ej heller
möjligheten att differentiera tidsvärdet implementerat i denna version av Samkalk.

Från de regionala matriserna i Sampers kan man differentiera de privata resorna på
arbetsresor och på övriga resor. Någon liknande differentiering för de nationella resorna är inte
möjlig. I en version av Samkalk 2 finns möjligheten att åsätta beläggningsgrader enligt denna
finare indelning. Använder man en sådan version skall följande beläggningsgrader ersätta de
regionala privatresorna:

� Regional arbete, både kvarvarande och tillkommande/överflyttade: 1,20

� Regional övrigt, både kvarvarande och tillkommande/överflyttade: 2,01

Kvarvarande nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 190 kr/tim

Beläggningsgrad: 1,30 personer/bil

Kvarvarande nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim

Beläggningsgrad: 2,40 personer/bil

Kvarvarande regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 190 kr/tim
Beläggningsgrad: 1,25 personer/bil (1,36)
Kvarvarande regional privat:
Tidsvärde åktid: 35 kr/tim (49)

Beläggningsgrad: 1,70 personer/bil (1,89)

Tillkommande/Överflyttade nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 200 kr/tim

Beläggningsgrad: 1,30 personer/bil

Tillkommande/Överflyttade nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim
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Beläggningsgrad: 2,40 personer/bil

Tillkommande/Överflyttade regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 200 kr/tim

Beläggningsgrad: 1,25 personer/bil (1,36)

Tillkommande/Överflyttade regional privat:

Tidsvärde åktid: 35 kr/tim (49)

Beläggningsgrad: 1,70 personer/bil (1,89)

Personbil Yrkestrafik

Här tillämpas värderingar motsvarande lastbil utan släp. Godskostnad är för närvarande ej
implementerat för pby.

Nationell:

Tidsvärde åktid: 180 kr/tim

Beläggningsgrad: 1,2 personer/bil

Regional:

Tidsvärde åktid: 180 kr/tim

Beläggningsgrad: 1,2 personer/bil

Lastbil utan släp

Nationell:

Tidsvärde åktid: 180 kr/tim

Beläggningsgrad: 1,2 personer/lastbil

Godskostnad: 10 kr/tim

Regional:

Tidsvärde åktid: 180 kr/tim

Beläggningsgrad: 1,2 personer/lastbil

Godskostnad: 10 kr/tim

Lastbil med släp

Nationell:

Tidsvärde åktid: 180 kr/tim

Beläggningsgrad: 1,2 personer/lastbil

Godskostnad: 50 kr/tim

Regional:

Tidsvärde åktid: 180 kr/tim

Beläggningsgrad: 1,2 personer/lastbil

Godskostnad: 50 kr/tim

Buss

Kvarvarande nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 110 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 220 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 110 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 60 kr/tim
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Period 3: 50 kr/tim

Period 4: 50 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1

Kvarvarande nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 140 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 70 kr/tim

Period 1: 29 kr/tim

Period 2: 15 kr/tim

Period 3: 7 kr/tim

Period 4: 7 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0,88

Kvarvarande regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 110 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 220 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 165 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 60 kr/tim

Period 3: 50 kr/tim

Period 4: 50 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1

Kvarvarande regional privat:

Tidsvärde åktid: 35 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 70 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 52,5 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 19 kr/tim

Period 3: 17 kr/tim

Period 4: 10 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1,66

Tillkommande/Överflyttade nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 270 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 420 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 270 kr/tim

Period 1: 40 kr/tim

Period 2: 40 kr/tim

Period 3: 40 kr/tim

Period 4: 40 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1

Tillkommande/Överflyttade nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim
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Tidsvärde bytestid: 140 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 70 kr/tim

Period 1: 29 kr/tim

Period 2: 15 kr/tim

Period 3: 7 kr/tim

Period 4: 7 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0,88

Tillkommande/Överflyttade regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 270 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 420 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 405 kr/tim

Period 1: 40 kr/tim

Period 2: 40 kr/tim

Period 3: 40 kr/tim

Period 4: 40 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1

Tillkommande/Överflyttade regional privat:

Tidsvärde åktid: 35 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 70 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 52,5 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 19 kr/tim

Period 3: 17 kr/tim

Period 4: 10 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1,66

IC-tåg

Kvarvarande nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 140 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 280 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 140 kr/tim

Period 1: 100 kr/tim

Period 2: 70 kr/tim

Period 3: 60 kr/tim

Period 4: 60 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0,69

Kvarvarande nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 140 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 70 kr/tim

Period 1: 29 kr/tim

Period 2: 15 kr/tim
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Period 3: 7 kr/tim

Period 4: 7 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0,95

Kvarvarande regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 110 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 220 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 165 kr/tim

Period 1: 100 kr/tim

Period 2: 70 kr/tim

Period 3: 70 kr/tim

Period 4: 70 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1

Kvarvarande regional privat:

Tidsvärde åktid: 35 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 70 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 52,5 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 19 kr/tim

Period 3: 17 kr/tim

Period 4: 10 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1,66

Tillkommande/Överflyttade nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 270 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 420 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 270 kr/tim

Period 1: 40 kr/tim

Period 2: 40 kr/tim

Period 3: 40 kr/tim

Period 4: 40 kr/tim

Biljettprisfaktor:: 0,69

Tillkommande/Överflyttade nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 140 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 70 kr/tim

Period 1: 29 kr/tim

Period 2: 15 kr/tim

Period 3: 7 kr/tim

Period 4: 7 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0,95

Tillkommande/Överflyttade regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 270 kr/tim
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Tidsvärde bytestid: 420 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 405 kr/tim

Period 1: 40 kr/tim

Period 2: 40 kr/tim

Period 3: 40 kr/tim

Period 4: 40 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1

Tillkommande/Överflyttade regional privat:

Tidsvärde åktid: 35 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 70 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 52,5 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 19 kr/tim

Period 3: 17 kr/tim

Period 4: 10 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1,66

X2000

Kvarvarande nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 140 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 280 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 140 kr/tim

Period 1: 100 kr/tim

Period 2: 70 kr/tim

Period 3: 60 kr/tim

Period 4: 60 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0,65

Kvarvarande nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 140 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 70 kr/tim

Period 1: 29 kr/tim

Period 2: 15 kr/tim

Period 3: 7 kr/tim

Period 4: 7 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0,73

Kvarvarande regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 110 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 220 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 165 kr/tim

Period 1: 100 kr/tim

Period 2: 70 kr/tim
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Period 3: 70 kr/tim

Period 4: 70 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1

Kvarvarande regional privat:

Tidsvärde åktid: 35 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 70 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 52,5 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 19 kr/tim

Period 3: 17 kr/tim

Period 4: 10 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1,66

Tillkommande/Överflyttade nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 270 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 420 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 270 kr/tim

Period 1: 40 kr/tim

Period 2: 40 kr/tim

Period 3: 40 kr/tim

Period 4: 40 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0,65

Tillkommande/Överflyttade nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 140 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 70 kr/tim

Period 1: 29 kr/tim

Period 2: 15 kr/tim

Period 3: 7 kr/tim

Period 4: 7 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0,73

Tillkommande/Överflyttade regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 270 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 420 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 405 kr/tim

Period 1: 40 kr/tim

Period 2: 40 kr/tim

Period 3: 40 kr/tim

Period 4: 40 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1

Tillkommande/Överflyttade regional privat:

Tidsvärde åktid: 35 kr/tim
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Tidsvärde bytestid: 70 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 52,5 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 19 kr/tim

Period 3: 17 kr/tim

Period 4: 10 kr/tim

Biljettprisfaktor: 1,66

Flyg

Kvarvarande nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 150 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 180 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 150 kr/tim

Period 1: 120 kr/tim

Period 2: 100 kr/tim

Period 3: 80 kr/tim

Period 4: 80 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0

Kvarvarande nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 120 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 70 kr/tim

Period 1: 29 kr/tim

Period 2: 15 kr/tim

Period 3: 7 kr/tim

Period 4: 7 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0

Kvarvarande regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 150 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 180 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 225 kr/tim

Period 1: 120 kr/tim

Period 2: 100 kr/tim

Period 3: 80 kr/tim

Period 4: 80 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0

Kvarvarande regional privat:

Tidsvärde åktid: 35 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 70 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 52,5 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 19 kr/tim
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Period 3: 17 kr/tim

Period 4: 10 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0

Tillkommande/Överflyttade nationell tjänste:

Tidsvärde åktid: 300 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 290 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 300 kr/tim

Period 1: 90 kr/tim

Period 2: 90 kr/tim

Period 3: 90 kr/tim

Period 4: 90 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0

Tillkommande/Överflyttade nationell privat:

Tidsvärde åktid: 70 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 120 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 70 kr/tim

Period 1: 29 kr/tim

Period 2: 15 kr/tim

Period 3: 7 kr/tim

Period 4: 7 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0

Tillkommande/Överflyttade regional tjänste:

Tidsvärde åktid: 300 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 290 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 450 kr/tim

Period 1: 90 kr/tim

Period 2: 90 kr/tim

Period 3: 90 kr/tim

Period 4: 90 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0

Tillkommande/Överflyttade regional privat:

Tidsvärde åktid: 35 kr/tim

Tidsvärde bytestid: 70 kr/tim

Tidsvärde väntetid: 52,5 kr/tim

Period 1: 60 kr/tim

Period 2: 19 kr/tim

Period 3: 17 kr/tim

Period 4: 10 kr/tim

Biljettprisfaktor: 0
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Emissioner
Under denna flik i användargränssnittet anges värderingarna av utsläpp (som är samma oavsett

från vilket färdmedel utsläppen sker). NOx står för kväveoxid, HC för kolväte, Part för partiklar, CO2
för koldioxid och SO2 för svaveldioxid. Värdena är huvudsakligen hämtade från ASEK II. När det
gäller NOx tätortsvärdering togs ett beslut på ett verksgruppsmöte 2000-04-11 att sätta det lokala
värdet till 1,2 kronor per exponeringsenhet. (Se exempelvis skillnaden för de två olika värdena för
NOx under Samkalk 1 i nedanstående tabell).

Emissionskostnaderna räknas helt och hållet som extern kostnad i kalkylen (jämför avsnitt 5.1
Trafiksäkerhet).

Enligt ASEK II beräknas de lokala värdena för HC, Part och SO2 enligt en formel som är
beroende av befolkning och ventilationsfaktor (Tätortsvärdet i Samkalk = det regionala plus det lokala
värdet i ASEK). Ventilationsfaktorn och befolkningen påverkar beräkningen via länk- och nodattribut.
När dessa attribut ej är satta går de värden som sätts i användargränssnittet in som defaultvärden.

I Samkalk 1 tillämpades Södertälje som referenstätort (ca 57000). Södertälje var ett exempel från
ASEK II. Södertäljes värden uträknade med EVA anges inom parentes efter Samkalk 1 värdena. I
Vägverkets EVA-verktyg och i Banverkets beräkningshandledning (BVH) tillämpas betydligt mindre
referenstätorter om ca 4000 (mindre avvikelser finns mellan VV och BV). Detta grundar sig på en
medeltätort. I marginalkostnadssammanhang har ”mediantätorten” Landskrona använts (ca 27000).
Då hälften av alla tätortsbor finns i tätorter med mindre befolkning än Landskrona och hälften av
tätortsbor finns i tätorter med större befolkning har vi ansett att det är mest relevant att använda
mediantätorten Landskrona som default.

Landsbygd

NOx: 60 kr/kg

HC: 30 kr/kg

Part: 0 kr/kg

CO2: 1,5 kr/kg

SO2: 20 kr/kg

Tätort

Förslag Landskrona  BV                     EVA (VV)          Samkalk 1

NOx: 65 kr/kg (=60 + 5)  62 62 109(68)

HC:39 kr/kg (=30 +9)  34 34 44(43)

Part: 1607 kr/kg 677 616  2300(2376)

CO2: 1,5 kr/kg  1,5 1,5 1,5

SO2: 67 kr/kg (= 20 + 47) 40 30 90(89)

Fordon
Fordonstyp är hämtat från Emmas ”vehicle types” och styr hur Samkalk läser i Emma.

Prefixet Fast innan en kostnad betyder att man åsyftar kostnaden för att köra det minsta möjliga
fordonet, det som har utrymme för minsta möjliga antalet passagerare. Prefixet Marg betyder att man
åsyftar kostnaden för att ytterliggare en person ska färdas. Denna ytterliggare person antas orsaka en
marginell ökning av turtätheten eller vagnstorleken.

Busskostnaderna och tågkostnaderna härrör från ASEK II. För buss avses långväga buss.

Beläggningsgrader och antalet platser är hämtade från ASEK II. Kostnaderna är uppdelade i
kostnader som är beroende av avstånd och kostnader som är beroende av tid (km respektive minuter
för de fasta kostnaderna och nykostnaderna samt personkm respektive personminuter för de
marginella kostnaderna). De avståndsberoende fasta och marginella kostnaderna delas dessutom upp i
Sträcka och Slitage. Med ”Slitage” menas slitage på infrastrukturen (ej på fordonet). ”Sträcka” åsyftar
alla övriga avståndsberoende kostnader (dvs. bränsle, slitage på fordonet etc.). För bantrafik delar man
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dock upp de avståndsberoende kostnaderna ytterliggare i Omkostnader för långväga trafik och
Omkostnader för kortväga trafik (se kapitel 5).

Med Nykostnad åsyftas den årliga procentuella ändringen av kostnaden som kan antas ske på
grund av ändrad konkurrenssituation, rationaliserad produktion eller dylikt. Med exempelvis
”Nykostnad sträcka: 0,9818 faktor/år” menas att kostnaden kommer att sjunka med 1,82 % om året.
Gränsår anger när denna procentuella minskning av kostnaderna upphör (varefter kostnaderna är
konstanta).

Trafiksäkerhet

Möjligheten att beräkna andelen intern olyckskostnad är ej implementerad i denna version av
Samkalk. Det innebär att all olyckskostnad för närvarande räknas som extern kostnad i kalkylen
oavsett hur användaren har delat upp olyckskostnaden i användargränssnittet.

För kollektivtrafiken används i Samkalk 1 endast den externa delen av olyckskostnaden för
närvarande. Då implementering ej är gjord av ett beräkningsförfarande föreslås ett liknande förfarande
i Samkalk 2.

Olyckskostnaderna för Buss och Flyg kommer från en sammanställning som gjordes till Samkalk
1 (SIKA PM 1999-08-31). Nedan anges den externa olyckskostnaden utan parantes och den interna +
den externa olyckskostnaden inom parantes. Extern och intern olycksfallskostnad för tåg härrör från
olika källor medan samma källa använts för buss (SIKA PM 1999-08-31). Någon ny andelsfördelning
har här inte gjorts gentemot Samkalk 1.

Vilka andelar intern olyckskostnad som skall tillämpas när (om) denna facilitet är implementerad
har diskuterats i ”Andelen intern olyckskostnad” (Lindberg m.fl. augusti 2002). De
internaliseringsgrader som anges där föreslås tills vidare som defaultvärden.

För vägtrafiken kan man i denna Samkalk version ej differentiera med avseende på
tätort/landsbygd eller på olika fordonstyper. För bil är tätort/landsbygd viktat till 0,65. Observera att
vad detta värde sätts till ej påverkar kalkylens resultat i denna version.

Om matriser med reellt innehåll för lastbil läggs ut skall olyckskostnaden för buss sättas till 0
eftersom dubbelräkning annars sker då fulla lastbilsmatriser även innehåller buss.

Andel intern olyckskostnad väg 0,65

Olyckskostnad Buss76 0,198 kr/km (1,051 kr/km)

Andel intern olyckskostnad Buss 0,33

Olyckskostnad Flyg 0 kr/km

Andel intern olyckskostnad Flyg 0,92

Olyckskostnad Tåg 1,1 kr/km (1,451 kr/km)

Andel intern olyckskostnad Tåg 0,05

Bil

Konsumenternas bensin- och dieselkostnad har räknats fram utifrån uppgift från ASEK II om
bensin- och dieselkostnad samt från Skattemyndigheten i Ludvika om de energiskatter och
koldioxidskatter som förelåg 99-01-01.

För bensin får vi följande konsumentpris: (3,58+0,85+2,82/1,23)*1,25=8,40. För diesel personbil
får vi följande konsumentpris: (1,6+1,049+3,43/1,23)*1,25=6,80.

För diesel lastbil får vi följande konsumentpris: (1,6+1,049+1,88/1,23)*1,25=5,22

ASEK II värden för besin och diesel innehåller skattefaktor 1. Vi rekommenderar en modifierad
ansats i Samkalk. När konsumenternas överskott skall beräknas är det det pris som konsumenten
möter (med verkliga skatter) som är relevant När producentöverskottet (kallas skatteefekter i
Samkalk) skall beräknas är det alternativkostnaden för konsumtion på andra marknader som är
relevant (skattefaktor 1). Bränslekostnaderna och bränsleskatterna kan dock endast anges på ett ställe i
Samkalk för alla beräkningar. Då skattefaktor 1 (1,23) ej skiljer sig märkbart från bilmarknadens
normala momssats (1,25) har vi valt nedanstående ansats där kostnad och skatt summerar till
konsumentens pris

Bensinkostnaden blir (2,82/1,23)x1,25=2,87.
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Bensinskatten blir (3,58+0,84)x1,25=5,53.

Dieselkostnad personbil blir (3,43/1,23)x1,25=3,49.

Dieselkostnad lastbil blir (1,88/1,23)x1,25=1,91.

Dieselskatt blir (1,6+1,049)x1,25=3,31.

Vilket ger:

BensinKostnad: 2,87 kr/liter

DieselKostnad personbil: 3,49 kr/liter

DieselKostnad lastbil: 1,91 kr/liter

Bensinskatt = 5,53

Dieselskatt = 3,31

Buss

Fordonstyp: 6

Fast Sträckkostnad: 7,3 kr/km

Fast Tidskostnad: 3,5 kr/minut

Fast Slitagekostnad: 0,358 kr/km

Marg Sträckkostnad: 0,146 kr/personkm

Marg Tidskostnad: 0,07 kr/personminut

Marg Slitagekostnad: 0,0072 kr/personkm

Antal Platser: 50 st.

Beläggningsgrad: 0,6

Nykostnad sträcka: 1 faktor/år (km)

Nykostnad Tid: 1 faktor/år (km)

Gränsår: 2010

Flyg

Fordonstyp: 9

Fast Sträckkostnad: 0 kr/km

Fast Tidskostnad: 0 kr/minut

Fast Slitagekostnad: 0 kr/km

Marg Sträckkostnad: 0 kr/personkm

Marg Tidskostnad: 0 kr/personminut

Marg Slitagekostnad: 0 kr/personkm

Antal Platser: 0 st.

Beläggningsgrad: 0

Nykostnad sträcka: 0 faktor/år (km)

Nykostnad Tid: 0 faktor/år (km)

Gränsår: 0

Snabbtåg

Fordonstyp: 2

Fast Sträckkostnad: 24,92 kr/km

Fast Tidskostnad: 105,5 kr/minut
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Fast Slitagekostnad: 1,1 kr/km

Marg Sträckkostnad: 0,079 kr/personkm

Marg Tidskostnad: 0,29 kr/personminut

Marg Slitagekostnad: 0,0025 kr/personkm

Antal Platser: 300 st.

Beläggningsgrad: 0,6

Nykostnad sträcka: 0,987 faktor/år (km)

Nykostnad Tid: 0,9905 faktor/år (km)

Gränsår: 2028

Interregional

Fordonstyp: 1

Fast Sträckkostnad: 11,7 kr/km

Fast Tidskostnad: 44,38 kr/minut

Fast Slitagekostnad: 0,62 kr/km

Marg Sträckkostnad: 0,055 kr/personkm

Marg Tidskostnad: 0,16 kr/personminut

Marg Slitagekostnad: 0,0022 kr/personkm

Antal Platser: 200 st.

Beläggningsgrad: 0,5

Nykostnad sträcka: 0,9833 faktor/år (km)

Nykostnad Tid: 0,9969 faktor/år (km)

Gränsår: 2010

Pendeltåg

Fordonstyp: 15

Fast Sträckkostnad: 17,6 kr/km

Fast Tidskostnad: 47,3 kr/minut

Fast Slitagekostnad: 0,32 kr/km

Marg Sträckkostnad: 0,088 kr/personkm

Marg Tidskostnad: 0,19 kr/personminut

Marg Slitagekostnad: 0,0018 kr/personkm

Antal Platser: 200 st.

Beläggningsgrad: 0,4

Nykostnad sträcka: 0,9918 faktor/år (km)

Nykostnad Tid: 0,9958 faktor/år (km)

Gränsår: 2037

Dieseltåg

Fordonstyp: 17

Fast Sträckkostnad: 6,5 kr/km

Fast Tidskostnad: 27,95 kr/minut

Fast Slitagekostnad: 0,13 kr/km
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Marg Sträckkostnad: 0,085 kr/personkm

Marg Tidskostnad: 0,26 kr/personminut

Marg Slitagekostnad: 0,0019 kr/personkm

Antal Platser: 70 st.

Beläggningsgrad: 0,5

Nykostnad sträcka: 0,9918 faktor/år (km)

Nykostnad Tid: 0,9958 faktor/år (km)

Gränsår: 2037

Nattåg

Fordonstyp: 16

Fast Sträckkostnad: 30,06 kr/km

Fast Tidskostnad: 94,13 kr/minut

Fast Slitagekostnad: 1,08 kr/km

Marg Sträckkostnad: 0,08 kr/personkm

Marg Tidskostnad: 0,19 kr/personminut

Marg Slitagekostnad: 0,0043 kr/personkm

Antal Platser: 200 st.

Beläggningsgrad: 0,5

Nykostnad sträcka: 1faktor/år (km)

Nykostnad Tid: 1faktor/år (km)

Gränsår: 2010

Övrigt
Kalkylräntan och skattefaktorerna har tagits fram genom ASEK II.

Värdena för Byggstartår, Prognosår och Diskonteringsår är normalt specifika för varje
undersökning. För åtgärdsplaneringen gäller dock de värden som angivits nedan. För Vägverkets
åtgärdsplanering gäller byggstartår 2002. Banverket har använt 2004.

Med Omkostnader nationellt och Omkostnader regionalt åsyftas det som i ASEK II kallas
Omkostnader för långväga respektive kortväga trafik. Dessa kostnader utgörs av kostnader för
biljettförsäljning, viss administration samt bangårdsarbete (tågsammansättning, växling etc.).77

Värdena är tagna från ASEK II.

Trafikstartåret beror av byggtiden. Vid byggstartår 2002 används som default 2004. Vid analys av
enskilt objekt används året efter sista byggåret (se i tabellen nedan).

Trafiktillväxt före brytår definieras som den årliga procentuella ökningstakten i transportarbete för
både kortväga och långväga resor till och med brytåret. Trafiktillväxten sätts för kalkylen och kan inte
differentieras mellan trafikslag eller fordonsslag. I Samkalk används trafiktillväxten som en
approximation för hur effekterna kommer att utvecklas under övriga år under kalkylperioden (se
Teknisk dokumentation för Samkalk 2, 2002-09-20). Det innebär att effekter som inte följer
trafiktillväxten inte kommer att beräknas på ett fullgott sätt Det leder bland annat till en
underskattning av trängselproblematiken.

I Samkalk 1 användes värdet 1,3 för årlig procentuell trafiktillväxt. Det var framräknat för JA-
prognosen som gjordes för år 2010 och användes i senaste inriktningsplaneringen. För Trafiktillväxt
efter brytår sattes enligt en försiktighetsprincip och ”kutym i branchen en årlig tillväxt på 0,5%.

Vid ett Samplanmöte 1999 beslutades att trafiktillväxten fram till 2020 skulle vara 1,7 % per år
fram till 2020 och därefter 0,5 % per år efter 2020. De 1,7 % ändrades senare till 1,3 % (i enlighet
med den JA-prognos som fanns för persontrafiken för Inriktningsplaneringen). Denna JA-prognos har
senare reviderats av SIKA och även av Vägverket då den visade för låg tillväxt för bil (p.g.a. för låg
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sysselsättning i jämförelse med Långtidsutredningens basscenario vilket höll nere framförallt
arbetspendlingen). SIKAs reviderade JA-prognos ger en årlig procentuell trafiktillväxt (bil, tåg, flyg
och buss) på 1,8 fram till 2010, 1,9 för enbart bil. Vägverkets JA-prognos ger en årlig tillväxt för bil
på 2,2% fram till 2010 och en årlig tillväxt för bil mellan 2010 och 2025 på 1,2% när man ej
differentierar för vägtyp och län. Vägverkets JA prognos har legat till grund för de trafikalstringstal
som används för verktyget EVA.

När det gäller Samkalk föreslås att vi avrundar Vägverkets JA-prognos till närmaste heltal. Det
skulle ge en årlig trafiktillväxt på på 2 % fram till 2010 (blir samma resultat med SIKAs JA prognos
avrundat till heltal). Brytåret föreslås sättas till 2010. Mellan prognosåren (2010 till 2025) föreslås att
den årliga trafiktillväxten sätts till 1% enligt en avrundning av Vägverkets JA prognos. I Samkalk
finns endast ett prognosår och således föreslås att den årliga trafiktillväxttakten om 1% extrapoleras
till kalkylperiodens slut.

Att vi avrundar till närmaste heltal innebär att vi är någorlunda konsistenta mot Vägverkets EVA
kalkyler, att vi tar hänsyn till att en trafikslagsövergripande trafiktillväxt blir något lägre än när vi
enbart analyserar vägtrafik samt att vi tillämpar en viss försiktighet.

Vid andra väganalyser än systemanalyser föreslås att brytåret blir samma som prognosåret (2010)
och att de trafiktillväxtsiffror som anges i tabell 1 används. Dessa motsvarar de länsvisa totalsiffror
för personbilar som togs fram inför åtgärdsplaneringen (Vägverket 2001:75 och 2001:80). Vid
länsöverskridande väganalyser kan approximativa värden från tabell 2 användas alternativt
defaultvärdena 2 respektive 1 %..

Effektmodellerna för vägtrafiken innehåller en beräkning av fordonsparkens åldersfördelning
(Samkalk effektberäkning bilaga 3 till Samkalk 2). Vid val av prognosår fram till 2020 fungerar denna
beräkning lika i EVA 2.3 och i denna Samkalk version. Vid val av prognosår efter 2020 uppstår en
mindre skillnad mellan systemen.

 Emme/2 mode för tåg, buss och flyg (ijk, abxts och f) definierar modes i de Emma-kodade näten i
Samkalkberäkningen.

För att effektmodellberäkningar skall bli riktiga måste matriserna för de nationella och regionala
resorna sparas som årsmedelsdygn. Dygnsfaktorerna sätts då till 1. Om matriser har sparats som
vardagsmedeldygn skall dygnsfaktorn sättas till 0,88. (Se utförlig beskrivning avsnitt 2.1).
Dygnsfaktorn kan i användargränssnittet inte differentieras för olika färdslag vilket är en kraftig
förenkling. När man använder ett makro för att differentiera dygnsfaktorn bör följande dygnsfaktorer
framräknade ur Resvaneundersökningarna användas:

Kortväga bil arbete 0,767

Kortväga bil tjänste 0,822

Kortväga bil övrigt 1,058

Kortväga cykel arbete 0,767

Kortväga cykel tjänste 0,822

Kortväga cykel övrigt 1,058

Kortväga gång arbete 0,767

Kortväga gång tjänste 0,822

Kortväga gång övrigt 1,058

Kortväga tåg arbete 0,722

Kortväga tåg tjänste 0,714

Kortväga tåg övrigt 0,941

Kortväga buss arbete 0,741

Kortväga buss tjänste 0,751

Kortväga buss övrigt 0,874

Kalkylränta: 4 %

Byggstartår: 2002
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Prognosår: 201078

Diskonteringsår: 2002

Omkostnader nationellt: 0,12 kr/personkm

Omkostnader regionalt: 0,04 kr/personkm

Trafikstartår 2004 =öppningsår. Avser året efter sista byggåret och
beror således av byggtiden.79

Trafiktillväxt före brytår: 2,0 %80

Brytår: 2010

Trafiktillväxt efter brytår: 1,0 %81

Kalkylperiod: 60 vid övergripande systemanalys. Annars olika.
(Vägverket 2001:75, Gemensamma förutsättningar sid
107).

Emme/2 mode för tåg: ijk

Emme/2 mode för buss: abxts

Emme/2 mode för flyg: f

Nationell dygnsfaktor: 1

Regional dygnsfaktor: 182

Skattefaktor 1: 1,23

Skattefaktor 2: 1,3
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Tabell 46 Årlig Trafiktillväxt i % (personbil)
Län (motsvarande) Till 2010 Efter 201083

Stockholm 2,64 1,40
Uppsala 2,55 1,70
Södermanland 2,02 1,50
Gotland 1,35 0,71
Örebro 1,91 1,14
Västmanland 1,80 1,15
Östergötland 1,82 1,39
Jönköping 2,03 1,26
Kronoberg 2,06 1,28
Kalmar 1,58 1,17
Blekinge 1,48 1,00
Skåne
Kristianstad 1,57 1,22
Malmöhus 2,30 1,19

Halland exkl.Gbg
regionen

2,79 1,33

Västra Götaland
Bohuslän exkl. Gbg-
regionen

2,21 1,24

Älvsborg exkl. Gbg-
regionen

2,69 1,00

Göteborgsregionen 2,91 1,26
Skaraborg 1,86 1,07
Värmland 2,29 0,99

Dalarna 1,41 1,13
Gävleborg 1,60 1,07
Västernorrland 1,40 0,89
Jämtland 1,82 1,23
Västerbotten 1,80 1,19
Norrbotten 1,45 1,06

Med Göteborgsregionen avses kommunerna: Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn, Alingsås, Ale, Lerum, Kungälv,
Öckerö, Göteborg, Partille, Härryda, Mölndal och Kungsbacka.

Vid länsöverskridande väganalyser kan approximativa trafiktillväxttal i tabell 2 användas, alternativt att

defaultvärdena användes..

Tabell 47 Approximativ årlig trafiktillväxt i % per regional modell.
Till 2010 Efter 2010

SAMM 2,0 1,3
SYDOST 1,8 1,2
SKÅNE 1,9 1,2
VÄST 1,8 1,2
PALT 1,6 1,1

Investeringskostnad (åtgärdskostnad)
Dessa värden är naturligtvis specifika för varje undersökning. En generell regel är att värdena för

år 11 och högre måste diskonteras ner och skrivas in under år 1 till 10.

De värden som VV tagit fram för vägtrafikens drift och underhåll innehåller både marginella och
fasta kostnader. Detta innebär att kostnader för drift och underhåll av väg inte ska ingå i
åtgärdskostnaderna, eftersom det skulle innebära en dubbelräkning. Kostnaderna för kollektivtrafiken
är däremot endast marginella slitagekostnader, vilket innebär att fasta drift- och underhållskostnader
borde tas med i åtgärdskostnaden.84 Banverket hanterar dock detta utanför Samkalk kalkylen i
verktyget Bansek.
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För vägtrafikens anläggningskostnader (exkl. skatter) skall ett så kallat produktionsstöd läggas på
motsvarande 9% av anläggningskostnaden.85

Observera att för att undvika dubbelräkning skall Investeringskostnaden (inklusive
produktionsstödet) läggas in utan skattefaktor I och II eftersom påslag för dessa görs automatiskt av
Samkalk.

Sampers.mdb
Sampers.Mdb databas innehåller alla programparametrar och exekveringsförutsättningar för

Sampers Projekt, Scenarier och Steg. Databasen skall ej uppdateras av användaren. Här följer en kort
beskrivning av innehållet i några för Samkalk väsentliga baser.

SamkalkIni

Dessa faktorer anger hur stor del av utsläppen från respektive färdmedel som sker i tätort. Tanken
är att användaren inte utan vidare ska kunna ändra de värden som finns i Samkalk.ini.

Tätortsfaktorer

Parametrarna togs fram av en gemensam arbetsgrupp mellan SIKA och trafikverken inför Samkalk
1. I det arbetet uppskattade man vad som verkade rimligt. Vad gäller tätortsfaktor för tåg finns här en
avvikelse mellan vad som angivits som parametervärden för Samkalk och vad Banverket har som
krönta värden i Samkalk 1. Banverkets andelar inom parentes.

Buss: 0,2

Flyg: 0,1

Snabbtåg: 0,2 (0,05)

Interregio: 0,2 (0,05)

Pendeltåg: 0,2 (0,05)

Dieseltåg: 0,2 (0,05)

Nattåg: 0,2 (0,05)

Emissioner

Här anges hur mycket olika kollektivtrafikfordon släpper ut i enheten gram per fordonskilometer.
Utsläppskostnaderna räknas ut genom att multiplicera trafikarbetet med faktorerna nedan och därefter
med värderingarna per kilo som anges under fliken ”Emissioner” (se kapitel 4). Värdena har tagits
fram av Jan Berglöf (VV) för Samkalk 1. För buss och dieseltåg finns numeriska värden. För övriga
tågtyper är värdena 0. För flyg saknas värden.

Kontroll/omräkning har ej gjorts med avseende på ändrad Nox-värdering och referenstätortsstorlek
för Samkalk 2.

Emission Buss Fast

Nox: 2.673

HC: 0.719

Part: 0.057

SO2: 0.056

CO2: 336.3

Emission Flyg Fast

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0

CO2: 0
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Emission Snabbtåg Fast

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0

CO2: 0

Emission Interregio Fast

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0

CO2: 0

Emission PendelTåg Fast

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0

CO2: 0

Emission Dieseltåg Fast

Nox: 24.9

HC: 0.4

Part: 0.1

SO2: 2.1

CO2: 3080

Emission NattTåg Fast

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0

CO2: 0

Emission Buss Marg

Nox: 0.053

HC: 0.014

Part: 0.001

SO2: 0.001

CO2: 6.726

Emission Flyg Marg

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0
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CO2: 0

Emission Snabbtåg Marg

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0

CO2: 0

Emission Interregio Marg

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0

CO2: 0

Emission PendelTåg Marg

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0

CO2: 0

Emission Dieseltåg Marg

Nox: 0,1775

HC: 0,003

Part: 0,001

SO2: 0,015

CO2: 22

Emission NattTåg Marg

Nox: 0

HC: 0

Part: 0

SO2: 0

CO2: 0

Övriga filer

Sampers.mdb innehåller bland annat filerna Fordonskostnad och Tidskostnad. I filen Samkalk
ligger äldre marginalkostnader från Samkalk 1 för bil kvar. Dessa används dock ej i Samkalk 2.

Effektmodellen

Effektmodellen för vägtrafik använder sig av nedanstående två databaser.

EffektModellDataBas.mdb

Databasen innehåller 8 st. tabeller och används i Samkalks effektmodell för att kontrollera
inläsning, indatas värdeförråd och för att sätta standardvärden då uppgift saknas. Innehållet i denna
bas finns beskrivet i dokumentet ”Samkalk effektberäkning” (2002) samt i manualen till Sampers 1.5.
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KAN-modeller.mdb

Databasen är densamma (motsvarande) som används av Vägverkets EVA-system. Databasens
uppgift är att förse Effektmodellen med samma systemvärden som för EVA modellen. Databasen
skall ej editeras av användaren.

För beskrivning av Effektmodellens parametrar se ”Samkalk effektberäkning” (2002) samt
Vägverkets ”Effektsamband 2000” (2001).

Uppdelning på tjänsteresor och privatresor

Nationella och regionala resor delas med hjälp av matris 53 i KAN-modeller.mdb upp i 16%
tjänsteresor och 84% privatresor. Detta slår igenom i Samkalks effektmodellberäkningar men inte vid
restidsvärderingen.

De beläggningsgrader och tidkostnader som finns i denna matris tillämpas inte utan istället är det
de beläggningsgrader och tidsvärden man satt i användargränssnittet som tillämpas i Samkalk (se
avsnitt 2.1.1).
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innehålla sådana variabler som kan avvägas mot varandra. Miljöhänsyn som är av mer absolut karaktär som exempelvis
vissa intrång eller bullernormer som inte får överskridas är av en mer absolut karaktär och kan inte kompenseras med
hänvisning till tidsvinster eller förbättrad säkerhet.
25 Investeringskostnaderna däremot i 2004 års priser.
26 Speglar statens budgeteffekt.
27 Skattefaktorer finns beskrivna i bland annat: VV Publikation 2001:75 Gemensamma förutsättningar.
28 Investeringskostnaderna i 2004 års priser.
29 Speglar statens budgeteffekt.
30 Se fotnot 13.
31 SIKA Rapport 1999:6, Översyn av samhällsekonomiska kalkylprinciper och kalkylvärden på transportområdet.
32 VV Publikation 2001:75-84.
33 VTI Notat. Kommande.
34 Se trafiksäkerhetskapitlet.
35 Se vidare beskrivning under avsnittet om känslighetsanalys
36 Se kapitlet om förväntad samhällsutveckling.
37 VV Publikation 2001:75. Effektsamband 2000-Gemensamma förutsättningar.
 VV Publikation 2001:80. Effektsamband 2000-Nybyggnation och förbättring - Handledning.
 VV Publikation 1999:170. Samhällsekonomiska kalkylvärden planeringsomgång 2002-2011.
38 Dito. Samt, Samkalk 2 (Sampers) Teknisk dokumentation , version 2002-09-20. Samt, Bilaga 2 i detta dokument.
39 Gäller både långväga buss och tåglinjer.
40 SIKA Rapport 2002:1, Persontransporternas utveckling till 2010.
VTI Dnr 2001/0355-22. Sysselsättningsprognos till Sampers 2010 och 2025.
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 Bilaga 3 i detta dokument.
41 Vid prognoskörning 2003. För resultat se tabell i kapitel 1.
42 SIKA Rapport 2000:7. Prognos för godstransporter 2010.
43 Odifferentierad omräkning av fasta matriser från 1997 med följande faktorer:

2004 2010 2015
Lbu och Lbs 1,203 1,41 1,527
Pby 1,16 1,32 1,4

44 Inga ruttvalsförändringar vad gäller kollektivtrafiken.
45 Tidstillägg enligt formeln length*1,3/(136/60). 1,3 motsvarar modellvärdet i Sampers och användes tidigare i verktyget
Fredrik. 136 har tidigare tillämpats i Fredrik modellen och kommer från en tidsvärdesstudie under ledning av SIKA.
46 De möjligheter som generellt finns i Sampers/Samkalk verktyget att endogent i modellen bestämma nygenerering och
överflyttning av trafik beroende på åtgärder har ej använts i analyser beskrivna i denna rapport.
47 För Investeringskostnaderna har dock 2004 års prisnivå använts.
48 För beskrivning av Effektsambanden se VV publikationsserie Effektsamband 2000. VV publikation 2001:75-84. För en
kort version av implementerade EVA effektsamband i Samkalk se bilaga 3 till Teknisk dokumentation av Samkalk,
Samkalk effektberäkning 2002-10-09.
49 För känslighetsanalys se avsnittet om känsligetsanalys
50 För känslighetsanalys se avsnittet om känsligetsanalys
51 För kommentar se avsnittet om känsligetsanalys
52 Gränsen mellan kortväga och långväga resor antas vara 10 mil.
53 Från länkanalys i Sampers.
54 Även kallat ”Triangelregeln”.
55Oberoende av färdslag. Se bilaga 3.
56 Arbetsgruppen för Samhällsekonomiska Kalkyler och metoder.
57 SIKA Rapport 2002:19. Metoder och riktlinjer för bättre samhällsekonomiskt beslutsunderlag.
58 Frågan om kalkylperiodens längd har även bäring på frågan om Långsiktig Hållbarhet. Istället för att koppla
kalkylperioden till infrastrukturens livslängd kan man se på kalkylperiodens längd som en värderingsfråga. Vid en
kalkylränta om 4% och en kalkylperiod om 40 år kommer 80 % av investeringens effekter att beaktas, vid samma
kalkylränta och en kalkylperiod om 60 år kommer 91 % av investeringens effekter att beaktas. Se vidare resonemang i :
Inregia, S Pädam 2003, Samhällsekonomiska kalkyler och hållbar utveckling.
59 Användbarhet: anger möjlighet att använda systemet – omfattar hela reskedjan såsom gångvägar, terminaler, fordon
m.m.
60 Säkerhet, förutsägbarhet, att transporterna kommer fram i planerad tid, d.v.s. med god punktlighet, samt att gods
kommer fram oskadat.
61 SCB undersökning av levnadsförhållanden ULF
62 Säkerhet, förutsägbarhet, att transporterna kommer fram i planerad tid, d.v.s. med god punktlighet, samt att gods
kommer fram oskadat.
63 ”Skogslän inland” som ganska väl överensstämmer med landets glesbygd enligt Glesbygdsverkets definition,
”Skogslän övrigt”, ”Storstadsregioner” samt ”Övriga landet”.
64 Kommersiella centra - ca 30 stycken i landet.
65 Akutsjukvård med kirurgisk och medicinsk mottagning dygnet runt.
66 Flygplatser med minst 10 avgångar per vecka till Arlanda eller Bromma.
67 Järnvägsstation enligt rikstidstabellen.
68 Vägverkets sektorsredovisning år 2002 Vägverket publikation 2003:36
69 RHN-värdet är kvoten mellan hastighetsreduktionen vid trängsel och det fria fordonens hastighet på respektive länk
70[1] Den tekniska kvaliteten på belagda vägar beskrivs med måtten ojämnhet i längsled (IRI), spårdjup (mm) och en
allmän bedömning som även inkluderar tillståndsförändringar i hela vägkroppen.
71 Kommer att beskrivas i VTI Notat (kommande).
72 ”Skogslän inland” som ganska väl överensstämmer med landets glesbygd enligt Glesbygdsverkets definition,
”Skogslän övrigt”, ”Storstadsregioner” samt ”Övriga landet”.
73 Undantaget investeringar i regionala vägar samt statsbidrag som planeras av länen eller, i förekommande fall regionala
självstyrelseorgan.
74 Statens institution för kommunikationsanalys (SIKA) rapport 2003:2 (Etappmål för en god miljö).
75 Antagandet om trafikarbetet bygger på faktisk tillväxt fram till 2002 enligt Trafikarbetet uttryckt i fordonskilometer på
väg i Sverige 1950-1997, VTI rapport 439 och Björketun U modell-2 för framtagning av EMV-trafikdata, VTI PM 2001-
01-11, uppdaterade av Vägverket därefter trafikprognos enligt Persontransporternas utveckling till 2010, SIKA rapport
2002:1 och Prognos för godstransporter 2010, SIKA rapport 2000:7.
76 Om lastbilsmatriser med fullt innehåll ingår i analysen sätts olyckskostnaden för Buss till 0 eftersom sådana matriser
även innehåller busstrafiken.
77 Se ASEK II, sidan 91.
78 Vid val av prognosår efter 2020 uppstår en mindre skillnad i beräknad fordonsutveckling mellan EVA 2.3 och
Samkalk.
79 Dock kan en mindre del av investeringskostnaden tillåtas uppkomma efter öppnandet för trafik, då det kan antas att
visst arbete i slutskedet kan vidtas trots att trafiken släppts fram. Observera dock att i Samkalk måste värden för år 11 och
högre diskonteras ner och skrivas in under år 1 till 10.
80 Vid systemanalys.
81 Vid systemanalys..
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82 Om rese matrisen sparats som vardagsmedelsdygn sätts dygnsfaktorn till 0,88 så att Sampersresultatet räknas om till
årsmedelsdygn och korrekt kan hanteras av effektmodellerna.
83 Tillväxttalen för perioden bortom år 2010 har ingen modellförankring för åren bortom år 2025. Kutym i
transportsektorn är att i en sådan situation använda en mycket låg tillväxttakt av försiktighetsskäl, exempelvis 0,5% årlig
tillväxt. En översyn av hur en försiktighetsprincip bör hanteras inom Vägverket kommer antagligen att ske efter
åtgärdsplaneringen.
84 Samkalk 2, Teknisk dokumentation sidan 45.
85 Vägverkets Effektsamband 2000, Gemensamma förutsättningar, sid 109-110 samt Nybyggnation och förbättring-
handledning, sid 141-142.
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