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Förord 

Inom ramen för det av regeringen tillsatta Miljömålsrådet initierades 2017 åtgärden 

Transportplanering 2.0 av Trafikverkets generaldirektör. Bakgrunden var de brister ur 

hållbarhetsperspektiv som finns idag när det gäller planeringen av transportsystemet.  

Arbetet har bedrivits från slutet av 2017 till hösten 2018. Följande myndigheter har deltagit i 

arbetet: Boverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, 

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Trafikanalys och Trafikverket. Dessutom har 

Sveriges Kommuner och Landsting SKL deltagit. 

Fokus i arbetet har varit hur planeringssystemet skulle kunna utvecklas för att bättre 

hantera krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och som kännetecknas av 

tydligare integrering mellan olika aspekter och aktörer som påverkar transportsystemets 

utformning och utveckling. Översiktliga diskussioner har förts om dagens systems styrkor 

och brister ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Dialog och ökad ömsesidig förståelse har varit viktiga delar av arbetet och processen. 

Resultatet av arbetet redovisas i detta tankepapper som riktar sig till Näringsdepartementet 

inför kommande planeringsomgång för transportinfrastrukturen. Trafikverket är avsändare 

av tankepappret och står för slutsatserna i detta. Bilagan med sju fördjupningsteman speglar 

de diskussioner som skett mellan medverkande tjänstepersoner och de åsikter som 

presenteras har inte nödvändigtvis förankrats högre upp inom respektive organisation. Den 

är fristående och ska betraktas som arbetsmaterial. Den speglar därmed inte enbart 

Trafikverkets syn på frågeställningarna.  

Den gemensamma förhoppningen från medverkande aktörer är att förslagen kan ge tankar 

och idéer för en mer hållbar utveckling av transportsystemet. 

 

 

Lena Erixon    

Generaldirektör Trafikverket   
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Sammanfattning  

Planeringen av transportinfrastrukturen är ett av flera verktyg för att bidra till att nå de 

transportpolitiska målen, klimat- och miljömålen, regeringens direktiv, Agenda 2030 och 

andra mål som tillsammans stakar ut en hållbar utveckling.  

De planer som innehåller huvuddelen av statens finansiella insatser för att långsiktigt 

utveckla det framtida transportsystemet utgörs idag av den Nationella transportplanen 

(NTP) och de Regionala transportplanerna (RTP). Dessa hanterar väsentligen nybyggnation 

och vidmakthållande av statlig och regional infrastruktur. Enbart denna 

infrastrukturplanering räcker inte som verktyg för att bidra till en hållbar utveckling. 

Verktygslådan behöver breddas för att motsvara målbilden.  

Detta tankepapper har tagits fram utifrån diskussioner och inspel från en 

myndighetsgemensam arbetsgrupp ledd av Trafikverket inom ramen för Miljömålsrådet. 

Det innehåller övergripande analys av områden som behöver utvecklas och förslag på 

insatser för att åstadkomma en transportplanering med en bredare ansats än dagens 

infrastrukturplanering. I denna integreras flera styrmedel, planeringsprocesser och 

politikområden i syfte att öka möjligheterna för att samhället ska nå mål för en hållbar 

utveckling.  

Arbetet har resulterat i detta tankepapper som Trafikverket lämnar till 

Näringsdepartementet inför kommande omgång av den långsiktiga ekonomiska 

planeringsprocessen av transportsystemet.  

Inom några områden finns ett särskilt behov av utveckling och tankepappret omfattar därför 

ett antal förslag till Regeringen. I övrigt listas förslag som kan vara möjliga att genomföra 

utan ändrad styrning från regeringen.  

Till regeringen 

A. Det är angeläget att uppdatera och förtydliga de transportpolitiska målen. 

o Uppdateringen bör beakta det klimatpolitiska ramverket, målen och 

ambitionerna i Agenda 2030 med alla perspektiven på hållbarhet, inte minst 

social hållbarhet samt ytterligare nya och ändrade mål, t ex arkitekturpolitiska 

mål, mål för kulturmiljöarbetet och mål som beslutats i Strategi för levande 

städer. 

o Förtydliga vad det innebär att funktionsmålet och hänsynsmålen ska vara 

jämbördiga, och att funktionsmålet i huvudsak ska utvecklas inom ramen för 

hänsynsmålen. Trafikverkets tolkning av Agenda 2030 är att tillgängligheten 

ska utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. Enligt SOFT1  bör 

infrastrukturplaneringen inriktas så att tillgängligheten utvecklas inom ramen 

för klimatmålet och i linje med andra hänsynsmål. 

B. Regeringsuppdrag, särskilt inför infrastrukturpropositionen, formuleras så att effekter 

av åtgärder även inom andra politikområden belyses för att i högre grad kunna påverka 

måluppfyllelse, effektivitet och hållbarhet i transportförsörjningen. Detta kan 

                                                           
1 Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ER 2017:07 
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exempelvis gälla ekonomiska, administrativa och informativa styrmedel. Med utvidgade 

systemgränser för transportplaneringen finns behov av att även myndigheter inom 

andra politikområden involveras i utvecklingen av transportsystemet t ex genom 

särskilda uppdrag. 

C. Trafikverket ges i uppdrag att beskriva olika scenarier av styrmedel och åtgärder för att 

nå kvantitativa och tidsatta mål. Arbetet bör ske i samverkan med berörda myndigheter 

och planupprättare.2  

D. Det finns behov av att utreda vilka effektiva steg 1 och 2-åtgärder som saknar naturlig 

finansiär på lokal och regional nivå och ge förslag på tänkbara lösningar. Ytterligare 

uppdrag till berörda myndigheter bör därför övervägas.3  

E. Miljö-/hållbarhetsbedömning är ett verktyg för att integrera miljö-/hållbarhetsaspekter 

i planeringen och att generera viktiga beslutsunderlag. Den behöver därför nyttjas på 

det sätt och i de delar av planeringen där den gör mest nytta. En miljö-/ 

hållbarhetsbedömning bör därför göras även i arbetet med inriktningsunderlaget och 

tydligt ingå i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag. Det är också angeläget att i 

uppdrag och planeringsdirektiv ge förutsättningar för en verkningsfull miljö-

/hållbarhetsbedömning, t ex genom synkroniserade leveranser och anpassad tidplan.  

  

Till andra aktörer än regeringen inom transportplaneringen 

I arbetet med Transportplanering 2.0 har några områden särskilt lyfts som viktiga att 

ytterligare fokusera på för att i ökad utsträckning bidra till hållbar utveckling. Dessa förslag 

kan vara möjliga att genomföra utan ändrad styrning från regeringen. 

F. Nationella och regionala planupprättare, liksom kommunala planmyndigheter bör se 

över sina rutiner och processer för hur de samverkar i arbetet med långsiktig hållbarhet 

i tidiga planeringsskeden. I detta ingår hur de på ett transparent och tillgängligt sätt kan 

dokumentera avväganden kring vägval och på vilka grunder en viss åtgärd väljs 

avseende hur hållbarhet miljömässigt, ekonomiskt och socialt beaktas. 

G. Kommuner och regioner bör se över sina planeringsprocesser i syfte att på ett bättre sätt 

integrera trafikstrategier, särskilt gällande de steg 1 och 2-åtgärder som identifieras, så 

att dessa genomförs.  

H. Alla aktörer inom transportplaneringen ska eftersträva målsynergier, dvs. söka åtgärder 

som ger positiva effekter för flera mål. 

I. Belysa olika tänkbara alternativ (scenarier) på nationell nivå för att nå kvantitativa och 

tidsatta mål, samt försöka beskriva effekterna och de samhällsekonomiska kostnaderna 

för dessa och vilket bidrag till samhällsekonomisk effektivitet de ger. 

J. De planerande organisationerna bör utveckla och anpassa interna planeringsprocesser 

och arbetssätt, till exempel vad gäller tidplan, organisation och underlag, för att 

förbättra förutsättningarna för verkningsfulla miljö-/hållbarhetsbedömningar i enlighet 

med lagstiftning. Alla aktörer som är involverade i planeringen bör säkerställa att 

kompetens finns. Det praktiska genomförandet av miljö-/hållbarhetsbedömningar, 

                                                           
2 Inom ramen för den kommande inriktningsplaneringen finns dock begränsade möjligheter att 
studera mer än ett fåtal detaljerade scenarier i form av fullständiga trafikprognoser, se vidare 6.5.2 
och 6.5.4. 
3 Se vidare bilaga 6.7 
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såsom metoder och arbetssätt, bör utvecklas gemensamt av inblandande aktörer och 

synkroniseras med övriga effektbedömningar. 

K. Vidga perspektivet på uppföljning och utvärdering av genomförda planer till att utöver 

ekonomisk uppföljning i större utsträckning även omfatta effekter och måluppfyllelse av 

alla aspekter av långsiktig hållbarhet.  

L. Utreda vilka effektiva steg 1 och 2-åtgärder som saknar naturlig finansiär på lokal och 

regional nivå och ge förslag på tänkbara lösningar. 

M. Fortsätta utvecklingen av:  

o prognosmodeller, metoder och värderingar i samhällsekonomiska analyser samt 

hur de används, 

o den samlade effektbedömningen (SEB) inklusive de tre perspektiven 

måluppfyllelse-, fördelnings- och samhällsekonomisk analys och dess 

användning, 

o kunskapen om transportsystemets påverkan på social hållbarhet, 

o kunskapen om transportsystemets påverkan på landskapet. 

o kunskapen hos berörda aktörer om steg 1 och 2-åtgärder (särskilt informativa, 

ekonomiska och administrativa styrmedel), liksom deras effekter och 

samverkan med steg 3 och 4-åtgärder, 

o tillämpningen av Åtgärdsvalsstudie(ÅVS)-metodiken så att fyrstegsprincipen får 

ökat genomslag i utredning och genomförande. 
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1. Bakgrund 

Transportplanering 2.0 initierades av Trafikverket 2017 inom ramen för det av regeringen 

tillsatta Miljömålsrådet4. Bakgrunden är att det finns brister ur hållbarhetsperspektiv med 

hur transportsystemet planeras idag, men det saknas en tydlig bild och samsyn om vilka 

problemen är. Brister som föranlett att åtgärden initierats är bland annat att det idag finns 

en transportinfrastrukturplanering (inte en transportplanering som skulle omfatta 

transportsystemet i ett bredare perspektiv), att målbild och styrning är otydlig samt att det 

finns en tröghet i planeringen som kan försvåra omställning till ett hållbart samhälle. 

1.1. Syfte 

Syftet med arbetet i Transportplanering 2.0 är att gemensamt beskriva dagens 

transportinfrastrukturplanerings styrkor och brister utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Syftet 

är också att ge förslag till principer och översiktliga arbetssätt för hur transportplaneringen 

bättre kan hantera hållbarhetsutmaningar. Syftet är också att ge regeringen ett underlag för 

framtagande av kommande direktiv för att ta fram inriktningsunderlag. 

1.2. Omfattning och avgränsningar 

Arbetet inom Transportplanering 2.0 har haft som målsättning att omfatta följande: 

 Samtliga tre dimensioner av hållbarhet (ekologisk, social och ekonomisk) 

 Både gods- och persontransporter 

 Både utveckling och vidmakthållande av transportinfrastruktur 

 Planering som leder fram till nationella och regionala transportinfrastrukturplaner 

 Koppling till annan/annans planering, t.ex. kommunal planering 

 Styrmedel och andra beteendepåverkande åtgärder 

 Belysa olika skeden av planeringen, med fokus på de tidigare skedena. 

Endast begränsad tid och resurser har varit möjliga att avsätta för arbetet vilket har 

inneburit att arbetet har gjorts på en övergripande nivå, djupare analyser har inte varit 

möjliga. I arbetet har översiktliga diskussioner förts om dagens systems styrkor och brister 

ur ett hållbarhetsperspektiv. Arbetet har fokuserats på hur planeringssystemet skulle kunna 

utvecklas för att bättre hantera hållbarhetsaspekter och ett planeringssystem som 

kännetecknas av tydligare integrering mellan olika aspekter och aktörer vilka påverkar 

transportsystemets utformning och utveckling. 

Dialog och ökad ömsesidig förståelse har varit viktiga delar av arbetet och processen. 

Resultatet av arbetet redovisas i detta tankepapper till Näringsdepartementet inför 

kommande planeringsomgång för transportinfrastrukturen. Trafikverket är avsändare av 

tankepappret och står för slutsatserna i detta. Bilagorna är dock fristående och ska betraktas 

som arbetsmaterial. De speglar därmed inte enbart Trafikverkets syn på frågeställningarna.  

  

                                                           
4 https://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/miljomalsradet/2017/miljomalsradets-
atgardslista-2017.pdf  (sid 52) 
 

https://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/miljomalsradet/2017/miljomalsradets-atgardslista-2017.pdf
https://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/miljomalsradet/2017/miljomalsradets-atgardslista-2017.pdf
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1.3. Så här har vi arbetat 

Trafikverket initierade åtgärden och under 2017 togs en övergripande beskrivning fram, 

vilken presenterades i Miljömålsrådet. I november bjöd Trafikverket in de myndigheter som 

anmält intresse till ett startmöte som genomfördes 14 december 2017. Utöver myndigheter i 

Miljömålsrådet inbjöds även Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt Trafikanalys, att 

delta i arbetet vilket de har gjort. Följande myndigheter har deltagit i arbetet: Boverket, 

Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet, Trafikanalys och Trafikverket. 

Vid det första mötet fördes ett resonemang om förväntningar på arbetet, inspel från olika 

aktörer och arbetsformer för det fortsatta arbetet. Samlade möten har därefter hållits cirka 

en gång per månad. Vid mötet i januari 2018 kom vi gemensamt fram till att göra 

fördjupningar i fyra olika teman: diskutera nuvarande och definiera ett framtida 

planeringssystem ur ett hållbarhetsperspektiv, förhandlingsplanering, definiera målbilden 

och fallstudier. Mindre grupper har sedan arbetat med dessa teman enligt 

åtgärdsvalsstudiemetodiken; (initiera5), förstå situationen, pröva tänkbara lösningar, forma 

inriktning och rekommendera åtgärder. Vid mötet i april 2018 tillkom ytterligare fyra 

teman: miljöbedömning, prognoser/samlad effektbedömning/normer/värderingar, social 

hållbarhet och åtgärdsvalsstudiemetodiken. Resultat från temat fallstudier har redovisats 

för arbetsgruppen som inspel till övriga temadelar.  De tankar som framkommit i respektive 

temagrupp har dokumenterats i bilagor och utgjort fristående underlag till föreliggande 

tankepapper. 

Arbetet har resulterat i detta tankepapper som av Trafikverket lämnas till 

Näringsdepartementet inför kommande omgången av den långsiktiga planeringen som 

resulterar i en nationell plan och regionala planer för transportsystemet för de kommande 

tolv åren.  

1.4. Läsanvisning 

Strukturen i tankepappret är upplagd så att avsnitten 2-5 sammanfattar de diskussioner 

som förts dels i den gemensamma arbetsgruppen, dels i ovan nämnda fördjupningsteman. 

Som en bilaga återfinns därefter dokumentationen från fördjupningsteman. 

Trafikverket är avsändare av tankepappret och står för slutsatserna i detta. Bilagan med sju 

fördjupningsteman speglar de diskussioner som skett mellan medverkande tjänstepersoner 

och de åsikter som presenteras har inte nödvändigtvis förankrats högre upp inom respektive 

organisation. Bilagan är fristående och ska betraktas som arbetsmaterial. Den speglar 

därmed inte enbart Trafikverkets syn på frågeställningarna.  

                                                           
5 Respektive tema initierades gemensamt i den samlade gruppen. 
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2. ”Transportplaneringen” idag 

De processer inom stat, län/regioner och kommuner som påverkar hur transportsystemet 

utvecklas har många styrkor. Beslutsunderlagen för infrastrukturåtgärder är ofta väl 

genomarbetade och framtagna efter samråd med olika intressenter. Planeringscykeln följer 

en vedertagen process och tidsplan vilket ger möjlighet för olika intressenter att lämna 

inspel vid rätt tillfälle. När det gäller andra potentiella åtgärder, som skatter, avgifter och 

styrande regelverk, finns vissa underlag som beskriver de förväntade effekterna. 

Det finns transportpolitiska mål med en hållbarhetsdimension. Det görs återkommande 

uppföljning av den transportpolitiska måluppfyllelsen av myndigheten Trafikanalys som 

inte själv har i uppdrag att genomföra planering eller ta olika beslut inom 

transportsystemet. 

2.1. Många aktörer, nivåer och processer 

Det vi här menar med ”Transportplanering” kan beskrivas ur flera olika perspektiv och 

många olika aktörer är involverade. Olika beslut som påverkar det framtida 

transportsystemet inklusive trafiken tas på olika politiska nivåer. Processerna som leder 

fram till besluten sker i olika konstellationer och styrs av olika lagar och regelverk. I detta 

dokument avser vi med ”Transportplanering” planeringsprocesser inom offentlig sektor som 

omfattar såväl transportpolitiska mål som lagar och regelverk, skatter och avgifter, 

infrastruktur och kollektivtrafik, se vidare kapitel 4. 

Regering och riksdag fattar beslut om de övergripande målen för transportpolitiken samt 

skatter, avgifter, lagstiftning och statliga anslag för infrastruktur och implementerar EU:s 

lagstiftning. Regeringen fattar beslut om Nationell (infrastruktur-)plan och ramar för 

länstransportplaner. Besluten bereds inom Regeringskansliet men underlagen tas oftast 

fram av berörda myndigheter eller genom offentliga utredningar. Beslut om regionala 

länstransportplaner tas av regionerna. Trafikverket bistår länsplaneupprättarna med 

planeringsunderlag, t.ex. samhällsekonomiska analyser. 

Den statliga infrastrukturplaneringen utgår från en finansiering genom anslag, avgifter och 

EU-medel. Det förekommer dessutom att regionala, kommunala och privata aktörer bidrar 

till finansiering av statlig infrastruktur.  

Infrastrukturplaneringen sker stegvis och rullande. Formerna är tydliga, men styrningen av 

innehållet och prioriteringarna bakom beslut i infrastrukturplaneringen är inte alltid 

transparenta. Utvecklingen av styrmedel (informativa, administrativa och ekonomiska) styrs 

genom andra processer än infrastrukturplaneringen och dessa processer  är inte 

samordnade med infrastrukturplaneringen i någon större utsträckning.  

Regionala kollektivtrafikmyndigheter beslutar om den regionala kollektivtrafiken på väg, 

järnväg, vatten, spårväg och med tunnelbana. De har i uppdrag att planera en tillgänglig 

kollektivtrafik samt uppdrag som kopplar till olika miljömål, Agenda 2030, 

energianvändning och klimatpåverkan. Trafikverket ansvarar för statens avtal om 

transportpolitiskt motiverad kollektivtrafik som inte upprätthålls i annan regi. 

Kommunerna beslutar om markanvändning (översikts- och detaljplaner), kommunal 

infrastruktur (i allt väsentligt vägar och nära hälften så stort som det statliga vägnätet), 

resecentra, kommunal trafikplanering och kollektivtrafik. Kommunerna har i många fall 

brutit ner nationella och regionala miljömål till lokala mål att beakta lokalt. 



 
 
 
 
 
  Sida 11 (68) 

Planering för bostadsbyggande respektive byggande av transportinfrastruktur sker i skilda 

processer. Kommunen ansvarar för planering enligt PBL och de kommunala vägarna, 

medan Trafikverket och de regionala planupprättarna ansvarar för att planera den statliga 

transportinfrastrukturen. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar för 

kollektivtrafiken. Genom stadsmiljöavtal tillförs statliga medel till finansiering av 

kommunala och regionala ansvarsområden för att främja hållbara stadsmiljöer. 

Processer för att generera olika typer av förslag/beslutsunderlag för åtgärder i 

transportsystemet kan delas in i tidiga respektive sena skeden. De tidiga skedena är oftast 

inte styrda av lagar och förordningar som t.ex. åtgärdsvalsstudier (ÅVS) medan de senare 

skedena i de flesta fall följer lagstadgade moment. Gemensamt för processerna är att de 

oftast involverar många olika intressenter i ett komplicerat samspel. Det är viktigt att 

understryka betydelsen av den åtgärdsselektion som äger rum i tidiga skeden. Detta 

eftersom de alternativ som  identifieras i tidiga skeden styr den fortsatta processen. 

Även om formerna för infrastrukturplaneringen huvudsakligen är tydliga förekommer 

återkommande separata planeringsinitiativ i parallella processer, ofta i form av 

förhandlingsplanering. Exempel på detta är Stockholmsförhandlingen, Västsvenska paketet 

och Sverigeförhandlingen.  

2.2. Fyrstegsprincipen som utgångspunkt 

Fyrstegsprincipen har sedan lång tid angetts av regeringen som en central utgångspunkt i 

transportinfrastrukturplaneringen. Principen innebär att:  

1. Tänk om: I ett första steg väljs åtgärder som kan påverka transportbehovet  

och val av transportsätt 

2. Optimera: I ett andra steg väljs åtgärder som ger effektivare utnyttjande  

av befintlig infrastruktur och fordon 

3. Bygg om: I ett tredje steg begränsade ombyggnadsåtgärder  

4. Bygg nytt: I ett fjärde steg nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

Under 2010-talet har fyrstegsprincipen också fått en större tyngd som utgångspunkt för 

planeringen av åtgärder i transportsystemet, inte minst genom introduktionen av så kallade 

åtgärdsvalsstudier6. Erfarenheten är dock att steg 1 och 2-åtgärder fortfarande har svårt att 

göra sig gällande. Åtgärdsvalsstudierna ska vara övergripande och föregå den fysiska 

planeringen. De utförs huvudsakligen i en lokalt avgränsad kontext men görs även för större 

geografier som regioner och längre stråk och kan generera åtgärdsförslag från steg 1 till 4 

som kombineras i olika paket och bedöms utifrån kostnad och nytta.  

2.3. Påverkan på trafikutveckling 

Utvecklingen av efterfrågan på transporter och trafik styrs av befolkningstillväxten, 

bebyggelseutvecklingen (var vi bor, arbetar och konsumerar), hur industristrukturen och 

transportinfrastrukturen ser ut samt inte minst av hur ekonomin, tekniken, skatter, avgifter, 

lagar och regler utvecklas.  

                                                           
6 Se 3.5 och 6.7 
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I planeringen av den statliga infrastrukturen har regeringen hittills angett att man som 

huvudalternativ ska utgå från den trafikutveckling som ges av ”dagens politik” när det gäller 

skatter, avgifter etc. Den förväntade trafikutvecklingen till (f.n.) 2040 baserad på dessa 

förutsättningar ges av Trafikverkets ”Basprognos” som uppvisar stor tillväxt av transporter 

och trafik, se vidare bilaga 6.5.2. 

En fråga som har diskuterats är om långsiktig transportinfrastrukturplanering primärt ska 

betraktas som ett sätt att styra utvecklingen av hela transportsystemet eller snarare 

betraktas som ett sätt att anpassa infrastrukturen till en framtida efterfrågesituation som 

huvudsakligen bestäms av övriga ovan nämnda faktorer? Svaret är att det inte enbart är det 

ena eller det andra.  

Infrastrukturen och övrig markanvändning utgör de mest långlivade strukturerna i 

transportsystemet och förändras förhållandevis långsamt. Långsiktig planering av 

transportsystemet innebär per definition fokus på de faktorer som är långlivade. De faktorer 

som kan ändras snabbt, t.ex. skatter, avgifter och regler och samtidigt kan ha stor inverkan 

på efterfrågan på transporter, planeras inte alltid på lång sikt och kan dessutom förändras 

snabbt beroende på omvärldsförändringar och den aktuella politiska agendan. Även fordon, 

framför allt vägfordon, har en relativt infrastrukturen, kort livslängd vilket gör det svårt att 

på längre sikt förutsäga utsläpp, energianvändning m.m.  Många av de fordon som säljs idag 

förväntas dock finnas kvar till 2030 varför de påverkar möjligheten att nå klimatmålet till 

2030. Prognoser över framtidens person- och godstransporter och relaterade effekter 

behöver dock göras för att på ett systematiskt sätt kunna utvärdera framtida effekter av olika 

åtgärder.  

Enstaka infrastrukturåtgärder har var för sig en liten effekt på den totala efterfrågan. De kan 

däremot påverka trafiken lokalt och regionalt där åtgärden görs. Det gäller särskilt åtgärder i 

transportinfrastrukturen som ökar eller minskar kapaciteten för något trafikslag på platser 

där kapacitetsutnyttjandet är högt (trängsel).  

Trafikverkets prognosmodeller fångar den inducerade trafik7 som på kort sikt förväntas 

uppstå av förbättrad kapacitet i transportsystemet. Detta gäller för 

infrastrukturinvesteringar i alla trafikslag. Effekterna är relativt små i förhållande till det 

totala trafikarbetet vilket framgår i den samlade effektbedömningen av förslag till Nationell 

transportplan och länstransportplaner för åren 2018-2029. Modellen utgår dock från 

oförändrad markanvändning. På lite längre sikt kan en infrastrukturåtgärd påverka 

lokalisering och markanvändning som i sin tur påverkar trafikarbetet. Förändrad 

markanvändning beror i huvudsak av kommunernas fysiska planering (översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser). Förändringar som innebär stadsutglesning, ofta 

kallat ”urban sprawl”, kan ge betydande effekter på trafikarbetet. Förändrad 

markanvändning kan matas in i modellerna och analyseras i en ny prognos, vilket dock kan 

vara ganska resurskrävande. Det är viktigt att förhålla sig till fenomenet inducerad trafik 

inom transportplaneringen nu och i framtiden.  En god samhällsplanering underlättar 

möjligheterna att välja hållbara resor och transporter. 

                                                           
7   Inducerad trafik handlar om att det finns ett samband mellan utbud och efterfrågan. Då kapaciteten eller 

kvaliteten ökar så minskar uppoffringen för att färdas på infrastrukturen vilket ökar efterfrågan. Inducerad 

trafik definierar den trafik som ny genereras av ökad kapacitet och är alltså trafik utöver den som omfördelas 

till den nya vägen/järnvägen i tid eller från andra trafikslag. Inducerad trafik omfattar inte ökad trafik på grund 

av att befolkning eller ekonomiskt utrymme ökar. Se vidare 6.5.5 
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Styrmedel kan ge stora effekter på den totala efterfrågan och om de kombineras med 

infrastrukturåtgärder kan effekterna bli än större. Det är oftast dyrbart att öka kapaciteten 

för bil- och tågtrafik, medan det är mindre kostsamt att minska den t.ex. genom att ta bort 

körfält.  

I nuvarande Nationella transportplan föreslås inga nya stora vägprojekt (större än 1 miljard) 

i förhållande till föregående plan. En dominerande del av tillkommande resurser läggs på 

ökad kapacitet i järnvägssystemet. Planens åtgärder har en begränsad effekt på det totala 

vägtrafikarbetet men möjliggör en relativ stor ökning av tågtrafiken. Trots det visar 

prognoserna att vägtransporterna ökar mer än tågtrafiken i absoluta tal och att trafikslagens 

andel av de totala transporterna endast påverkas marginellt. 

2.4. Internationellt perspektiv 

Utvecklingen av det svenska transportsystemet och den svenska transportpolitiken påverkas 

av flera politikområden inom EU. Det handlar om EU:s klimatpolitik, EU:s bidrag till 

transportinfrastruktur (TEN-T, CEF mm), EU:s regler om statsstöd, vitboken om EU:s 

framtida transportpolitik, EU:s ramprogram för forskning, krav på fordon, standardisering 

m.m. Det finns även globala samarbeten och överenskommelser som klimatavtalet från 

Paris 2015, ICAO8, IMO9, mm som påverkar den nationella politiken. 

Genom svenskt aktivt deltagande kan utvecklingen i olika internationella samarbeten och 

överenskommelser påverkas. 

Sverige är ett land med omfattande gränsöverskridande transporter. Ur ett 

transporttekniskt perspektiv har landet i mångt och mycket karaktären av en ö i och med att 

merparten av de internationella godstransporterna sker via hamnarna och en stor del av 

persontransporter till utlandet sker med flyg. De prognosverktyg som används fokuserar på 

de transporter som sker inom rikets gränser men inkluderar de flöden som sker via hamnar 

och flygplatser, via Öresundsbron samt med bil och tåg till/från Norge och Finland. Till 

Norge och Finland är de gränsöverskridande flödena med bil och tåg jämförelsevis små 

förutom till Oslo och till Narvik p.g.a. malmtrafiken.  

 

                                                           
8 International Civil Aviation Organization 
9 International Maritime Organization 
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3. Problembild ur ett hållbarhetsperspektiv 

De problem som beskrivs i detta avsnitt syftar till att ge underlag för att utveckla nuvarande 

processer till att fungera ännu bättre. 

3.1. Styrmedel behöver inkluderas i planeringsprocessen 

Infrastrukturåtgärder räcker inte för att nå hållbarhetsmålen. Styrmedel är en avgörande 

förutsättning som måste inkluderas i planeringsprocessen. Att planera infrastruktur och 

styrmedel isolerat riskerar att leda till samhällsekonomiskt ineffektiva lösningar, där brister 

som mest effektivt hade åtgärdats med någon form av styrmedel i stället åtgärdas med dyra 

infrastrukturlösningar.  

Dagens formaliserade planeringsprocess på nationell nivå för att utveckla transportsystemet 

(inriktningsunderlag, infrastrukturproposition, Nationell plan och länstransportplaner) 

handlar väsentligen om nybyggnation och vidmakthållande av infrastruktur. Infrastruktur 

är en av flera åtgärder som påverkar transportsystemets bidrag till långsiktig hållbarhet, 

men har begränsad effekt på flera av målen. Ekonomiska och administrativa styrmedel, 

vilka är avgörande för att nå exempelvis klimatmålet, hanteras löpande i separata processer. 

Trots att sådana styrmedel kan ha en stor inverkan på transportefterfrågan och därmed 

också på behovet och nyttan av olika infrastruktursatsningar är det svårt att i 

infrastrukturplaneringen förutse vilka styrmedel som kommer att införas. 

Sammantaget pekar detta på ett behov av att integrera styrmedelsanalyser i 

transportinfrastrukturplaneringen för att utveckla den i riktning mot en transportplanering.  

3.2. Otydlig målbild 

En otydlig målbild om transportsystemets roll i det framtida hållbara samhället  försvårar 

planeringen av hur transportsystemet inklusive infrastrukturen ska utvecklas. Trafikanalys 

som har uppdraget att kvalitetsgranska åtgärdsplaneringens underlag har anfört att det kan 

vara svårt se vilka mål som prioriteras i planeringen10.  

Det är otydligt hur Trafikverket ska avväga transportpolitikens övergripande mål som är att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. Ibland anges att de underliggande funktions- 

och hänsynsmålen är jämbördiga, ibland att funktionsmålet om tillgänglighet ska utvecklas 

inom ramen för hänsynsmålen om säkerhet, miljö och hälsa. Det är oklart vad detta betyder 

i praktiken i de fall man måste avväga olika måluppfyllelse och hur det ska påverka 

prioritering och utformning av åtgärder. En bidragande orsak till otydligheten kan vara olika 

uppfattningar och förståelse för begrepp som samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig 

hållbarhet11. I bilaga 6.5 redovisas definitioner som utgör förutsättningar för de 

samhällsekonomiska analyser och som finns dokumenterade i ASEK-arbetet12.  

                                                           
10 Trafikanalys rapport 2018:4 Kvalitetsgranskning av förslag till planer för transportsystemet 
11 I bilaga 6.5.6 finns en ordlista med samhällsekonomiska och andra begrepp som förekommer i 
detta avsnitt. Mer om samhällsekonomisk metod finns i 6.5.2 
12 ASEK=Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn. ASEK-arbetet är 
kopplat till en myndighetsövergripande samrådsgrupp som består av representanter för 
Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Stockholms 
Läns Landsting/SL samt Trafikanalys. ASEK-arbetet stöds av ett vetenskapligt råd bestående av 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
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I transportpolitiken finns det fler kvantitativa mål för miljöpåverkan och trafiksäkerhet än 

för tillgänglighet. En relevant frågeställning är om det finns någon undre acceptabel gräns 

för fysisk tillgänglighet. Kan man beskriva en lägsta nivå för fysisk tillgänglighet för alla? 

Denna problematik överlappar delvis med svårigheten att definiera, mäta och sätta mål för 

social hållbarhet och att identifiera åtgärder som stödjer detta mål.  

Det finns heller ingen vägledning för hur de olika aspekterna samhällsekonomisk effektivitet 

och långsiktig hållbarhet, kostnadseffektiv måluppfyllelse för delmålen och 

fördelningsaspekterna för medborgare och näringsliv i hela landet förhåller sig till varandra 

och ska beaktas. 

För vissa typer av tillgänglighetsförbättringar visar den samhällsekonomiska kalkylmetoden 

på stora samhällsekonomiska nyttor som ofta överstiger åtgärdskostnaderna, medan det för 

andra (t.ex. lokal och regional kollektivtrafik ) kan vara svårare att uppvisa  

samhällsekonomiska nyttor som överstiger åtgärdskostnaderna. De kan dock bidra till 

måluppfyllelse och ha en fördelningspolitisk dimension.   

En fråga som har väckts inom detta arbete är om kalkylvärdet för koldioxid, CO2, är för lågt 

mot bakgrund av det klimatpolitiska ramverket. Denna typ av frågor hanteras med fördel 

inom ASEK där flera myndigheter medverkar. Trafikverket ansvarar för att utveckla de 

principer för samhällsekonomisk analys och de kalkylvärden som ska tillämpas i 

transportsektorns samhällsekonomiska analyser och att publicera dem i ASEK-rapporten.  

Kopplingen mellan dagens ”transportplanering” och transportpolitik är inte tillräckligt 

tydlig. Förväntningarna på att de åtgärder som kan föreslås i dagens infrastrukturplanering 

ska bidra till politikens mål är höga. Planeringen har att förhålla sig till flera politikområden 

och en bred uppsättning av, framför allt, nationella mål. Många mål innebär en risk för svag 

styrning per mål, å andra sidan riskerar få mål att ge en obalans i styrningen. 

Det kan uppstå motsättningar mellan olika transportpolitiska mål. Hållbarhetsaspekter som 

miljöpåverkan, hänsyn till olika sociala grupper etc. får ibland en underordnad roll i 

förhållande till möjligheten att påverka tillgänglighet genom kortare restid. Samtidigt är ett 

grundläggande syfte med transportsystemet är att tillhandhålla fysisk tillgänglighet för 

medborgare och näringsliv som är förenlig med långsiktig hållbarhet.  Möjligheterna till 

bättre fungerande arbetsmarknader genom förbättrad fysisk tillgänglighet är en målsättning 

med transportpolitiken. Samtidigt kan vissa behov av tillgänglighet också tillgodoses på 

annat sätt än med fysiska transporter, exempelvis resfria möten och upplevelser. En 

observation är att dagens transportplanering ofta fokuserar på arbetsresor samtidigt som de 

totala resorna tre gånger så omfattande. 

3.3. Prognoserna indikerar en icke hållbar trafikutveckling 

Den trafiktillväxt som ges av idag beslutade och aviserade styrmedel/åtgärder, och som 

speglas i Trafikverkets nuvarande basprognos anses inte vara förenlig med långsiktig 

hållbarhet, bl.a. beträffande aviserade klimatmål för transportsektorns koldioxidutsläpp.  

                                                           
vetenskapligt expertis inom ämnesområdena nationalekonomi, miljöekonomi, regionalekonomi och 
transportanalys. Se även 6.5.6 
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Att anpassa transportinfrastrukturen till en sådan trafikutveckling bidrar därmed troligen 

inte till att målet om långsiktig hållbarhet nås. Samtidigt är det troligen omöjligt att nå 

målet om långsiktig hållbarhet enbart genom anpassningar av transportinfrastrukturen. Att 

anpassa transportinfrastrukturen till en trafikutveckling för olika trafikslag som anses vara 

mer i linje med hållbar utveckling snarare än vad som är mest sannolikt utifrån givna och 

specificerade förutsättningar leder inte heller nödvändigtvis till att målet om långsiktig 

hållbarhet nås. Ett exempel är t.ex. om kapacitetsbrist på vägsidan leder till köbildning 

snarare än minskad trafik. Ett annat kan vara järnvägsinvesteringar som leder till ökad 

efterfrågan på tågtransporter, men inte till motsvarande minskning av vägtransporter.  

Hänsyn behöver tas till att det kan krävas kraftfulla politiska beslut om såväl administrativa 

som ekonomiska styrmedel för att säkerställa att transportsystemet utvecklas mot långsiktig 

hållbarhet. Det finns således behov av att kunna analysera såväl styrmedel som 

infrastrukturåtgärder i planeringen. För att kunna göra detta krävs ett referensscenario 

(Basprognos/jämförelsealternativ) som visar vad som händer om inga ytterligare styrmedel 

och åtgärder vidtas. Det kopplar till miljöbalkens krav på att miljökonsekvensbeskrivningen 

ska redovisa miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen/programmet 

inte genomförs. Samtidigt används basprognos som ett viktigt underlag i val och utformning 

av åtgärder. Det kan innebära att åtgärder i viss utsträckning prioriteras och utformas för en 

utveckling som inte är i linje med hållbar utveckling.  

Lokalt och regionalt finns ofta en ambition att minska biltrafiken, t.ex. till och från större 

stadskärnor. Ibland kan exempelvis detaljplanering och godkännande av kommersiella 

centras och bostadsområdens placering och utformning verka i motsatt riktning. Även när 

kommunen själv arbetar i linje med sina mål förväntas att man anpassar vägnätet till den 

trafikökning som indikeras av Trafikverkets basprognos, vilket upplevs som motsägelsefullt 

och kontraproduktivt när det samtidigt finns lokala mål om minskad vägtrafik.  

3.4. Miljöbedömning har liten påverkan på besluten 

Genomförande av miljöbedömningar i planeringen regleras av miljöbalken 6 kapitlet. 

Miljöbedömningar genomförs i delar av planeringen och omfattar därmed inte flera steg 

som är av stor betydelse ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, t.ex. vid framtagande av 

inriktningsunderlag. Vidare har de miljöbedömningar som gjorts för nationell plan och 

regionala transportplaner varit mer en recension av färdiga planer/planförslag än en 

integrerad del av planeringen och verktyg för att stötta den vad gäller att hantera miljö- och 

hållbarhetsfrågor.  

Integrering av miljöbedömning i åtgärdsplaneringen har förbättrats den senaste 

planeringsomgången jämfört med tidigare, men fortfarande finns brister som behöver tas 

om hand för att få verkningsfulla miljöbedömningar i enlighet med lagstiftningen. Ett 

exempel är den återkommande kritiken från remissinstanserna att det saknas bedömning 

och beskrivning av alternativ enligt 6 kap miljöbalken. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande 

så att en hållbar utveckling främjas. Utanför transportområdet förekommer det att 

planerande organisationer istället för en miljöbedömning gör en hållbarhetsbedömning. Det 

innebär en vidgad omfattning som inkluderar även övriga delar av hållbarhetsbegreppet, 

men ett genomförande i enlighet med lagkraven för miljöbedömning. 
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3.5. Steg 1 och 2-åtgärder har svårt att göra sig gällande  

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är ett värdefullt tillskott till transportplaneringen och har 

möjliggjort en ökad systematik och transparens för de processer som föregår den fysiska 

planeringen, inte minst när det gäller att tillämpa fyrstegsprincipen. De erfarenheter som 

vunnits under de år som metodiken tillämpats pekar emellertid på några områden där 

kompetensen kan vidareutvecklas för att transportinfrastrukturplaneringen bättre ska bidra 

till en långsiktigt hållbar utveckling.  

 Initiativet bakom en ÅVS baseras till övervägande del på att det finns 

tillgänglighetsbrister i transportsystemet. Funktionsmålet blir därför normalt 

dominerande och potentiellt stora effekter på hänsynsmålen inte tas till vara, t.ex. 

miljövinster.  

 Många steg 1 och 2-åtgärder har svårt att göra sig gällande i en ÅVS och i efterföljande 

genomförande.  

 Det är också ofta svårt att utläsa om alla föreslagna åtgärder krävs samtidigt och hur 

stora delar av ”problemen” som de löser enskilt eller tillsammans med andra.  

 Kommuner och regioner tenderar att förorda steg 3- och steg 4-åtgärder p g a att det är 

lättare få statlig finansiering för dessa än för steg 1- och steg 2-åtgärder 

 Regioner och kommuner lyfter bristande finansiering som hinder för att få steg 1- och 2-

åtgärder genomförda. 

 Det finns brister i hur ÅVS-processen koordineras med andra aktörers planerings-

processer, framförallt den kommunala översiktsplaneringen. 
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4. Önskat läge 

I detta avsnitt återges kortfattat och summerat det som framkommit i olika temagruppers 

diskussioner om önskat läge för olika områden i den nya breda transportplaneringen som 

här föreslås.  

4.1. Utveckla målen för transportplaneringen 

Målstrukturen för de nationella transportpolitiska målen behöver bli tydligare. Det behövs 

vägledning för hur de olika aspekterna samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig 

hållbarhet, kostnadseffektiv måluppfyllelse för delmålen och fördelningsaspekterna för 

medborgare och näringsliv i hela landet förhåller sig till varandra och ska beaktas.  

Det behöver förtydligas vad det innebär att funktionsmålet och hänsynsmålen ska vara 

jämbördiga, och att funktionsmålet i huvudsak ska utvecklas inom ramen för hänsynsmålen. 

Trafikverkets tolkning av Agenda 2030 är att tillgängligheten ska utvecklas inom ramen för 

ett hållbart samhälle. Enligt SOFT13 bör infrastrukturplaneringen inriktas så att 

tillgängligheten utvecklas inom ramen för klimatmålet och i linje med andra hänsynsmål..  

Det är önskvärt med en tydligare målbild för ”långsiktigt hållbar transportförsörjning” och 

utvecklade mål för funktionsmålet, särskilt för ”grundläggande tillgänglighet”. 

Det finns behov av särskilda mål för viktiga aspekter kopplade till Agenda 2030. Det räcker 

inte med ambitioner att förbättra nuvarande läge utan att ha en uppfattning om 

förändringens storlek och hastighet. Agenda 2030 trycker på att mål behöver hanteras 

integrerat, vilket innebär att vi behöver bli bättre på att hantera flera mål som berör 

transportsystemet. Det finns därför ett behov att tydliggöra hur transportpolitiska mål 

förhåller sig till andra samhällsmål, exempelvis det nya målet för statens arbete med 

arkitektur, form och design och de nationella för kulturmiljöarbetet. 

Det är önskvärt med tydligare vägledning för hur internationella, nationella, regionala och 

kommunala mål ska samverka och sammanvägas sinsemellan när konflikter i måluppfyllelse 

uppstår i val av åtgärder. 

Målen bör vara kvantifierade i högre utsträckning, vara tidsatta och möjliga att följa upp 

med mätbara indikatorer. I Trafikanalys regeringsuppdrag om översyn av de 

transportpolitiska målpreciseringarna (Preciseringsöversyn – indikatorer och uppföljning) 

samt Trafikverkets och andra instansers remissvar på uppdraget finns underlag för detta14.  

Perspektivet på uppföljning och utvärdering av genomförda planer bör vidgas till att utöver 

ekonomisk uppföljning i större utsträckning även omfatta effekter och måluppfyllelse. På 

regional nivå efterlyser länsstyrelserna en uppföljning vart fjärde år av hur medel i 

länsplaner och nationell plan fördelas regionalt mellan olika trafikslag. Detta är ett underlag 

som länsstyrelserna behöver i sitt uppdrag att samordna arbetet med omställning till en 

fossilfri transportsektor och uppföljning av miljömålen.  

Vid val av åtgärder bör ökat fokus ligga på målsynergier, som att t ex de flesta åtgärder för 

att minska utsläppen av växthusgaser också ger bättre luftkvalitet och minskat buller. Lägre 

hastigheter ger dessutom bättre trafiksäkerhet. Skillnaden på miljöbelastning mellan att 

tillgodose tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel jämfört med biltrafik är också ett 

                                                           
13 Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ER 2017:07 
14 https://www.trafa.se/sidor/preciseringsoversynen/ 
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exempel på vikten av att se synergier mellan flera mål samtidigt. När föreslagna åtgärder ger 

såväl positiva som negativa bidrag till olika mål måste avvägning och ibland konfliktlösning 

ske. Där kan transparenta och neutrala beslutsunderlag ge hjälp både för tjänstemän och 

beslutsfattare vid avvägning och prioritering. 

4.2. Vidgade systemgränser 

Alla politiska verktyg som kan påverka transportsystemets funktion och användning bör 

inkluderas i planeringsprocessens analyser och avvägningar. En planering som fullt ut kan 

bidra till att nå klimatmålen förutsätter att styrmedel integreras i planeringsprocesserna.  

Kopplingen mellan ”transportplanering” och den samlade fysiska 

planeringen/bebyggelseplaneringen behöver stärkas. En välintegrerad bebyggelse- och 

transportplanering är en förutsättning för att skapa en hållbar samhällsutveckling. 

Samverkan mellan kommuner, regioner, myndigheter, statliga bolag och andra aktörer 

måste därför utvecklas för att på längre sikt kunna uppnå detta. 

För att åstadkomma en mer övergripande planering som integrerar alla de aspekter som 

påverkar efterfrågan på transporter föreslås att systemgränserna utvidgas i förhållande till 

dagens huvudsakligen infrastrukturorienterade planering. Lagar, regelverk, skatter och 

avgifter (ekonomiska och administrativa styrmedel) har en stor inverkan på 

transportefterfrågan och därmed också på behovet och nyttan av olika 

infrastruktursatsningar. I nedanstående bild beskrivs vilka aspekter som bör ingå i 

konceptet Transportplanering 2.0.  

 

Figur 1. Schematisk beskrivning av förslag till systemgränser för Transportplanering 2.0 

Det bör tydliggöras vilka aktörer som påverkar/beslutar om införandet av olika åtgärder och 

styrmedel och deras roller i transportplaneringen. Det finns också behov av ökad kunskap 

om effekten av olika åtgärder och styrmedel, hur de påverkar uppfyllelse av olika mål och 

efterfrågan på transporter och resor med olika trafikslag. De olika beslutspunkterna i 

planeringsprocessen  ska vara tydliga beträffande vilka beslut som fattas när och av vem.   
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4.3. Beakta social hållbarhet 

Hur olika åtgärder kan påverka jämställdhet, tillgänglighet för personer med 

funktionsvariationer, äldre, ungdomar, ekonomiskt svaga grupper samt boende på 

landsbygden behöver i högre grad beaktas i planeringsprocessen och redovisas i den 

samlade effektbedömningen av både enskilda åtgärder och hela planer. 

Aspekter som bostadsförsörjning, folkhälsa, segregation, medborgardeltagande och 

livskvalitet bör i större utsträckning beaktas i planeringsprocessen. Till en del handlar detta 

om att utveckla relevanta verktyg för att göra sådana bedömningar. Transportsystemets 

påverkan på lokala livsmiljöer ska beaktas genom att samrådsprocesserna blir mer 

inkluderande. 

4.4. Ta fram beslutsunderlag som tydliggör effekter 

Olika prognoser och scenarier är nödvändiga för olika delar av planeringen. För att förstå 

hur trafiken utvecklas om inget ytterligare görs krävs kunskap om förväntad trafik- och 

transportutveckling utifrån rådande förutsättningar, exempelvis beslutad och aviserad 

politik. Det krävs också kunskap om hur trafiken utvecklas när ytterligare åtgärder och 

styrmedel har vidtagits för att nå uppsatta mål. Kommunikationen mellan olika aktörer 

behöver vara tydligare om vad prognoserna representerar, och vilken roll de kan ha i olika 

delar av planeringsprocessen.  

Planeringsprocessen bör resultera i neutrala och transparenta beslutsunderlag som ska 

kunna användas för att visa  hur målen kan nås. Eftersom de kan nås på flera sätt bör det tas 

fram mer än ett framtidsscenario som visar graden av måluppfyllelse med olika 

kombinationer av fysiska åtgärder och styrmedel. Såväl nyttan som kostnaden för olika 

alternativ ska om möjligt framgå. Sådana scenarier, till exempel avseende styrmedel, bör 

studeras och användas tidigt i planeringsprocessen, dvs. främst i inriktningsplaneringsfasen. 

Inför åtgärdsplaneringen behöver det klargöras vilket scenario som ska ligga till grund för 

planeringen. Se vidare 6.5.2 och 6.5.4. 

Miljöbedömningen bör ha en tydlig roll i planeringen som ett verktyg integrerat i 

transportplaneringen för att bättre hantera miljöaspekter i syfte att påverka såväl 

planeringens inriktning som innehåll, så att en hållbar utveckling främjas. För att bättre 

integrera fler än de miljömässiga hållbarhetsaspekterna kan det finnas skäl att bredda 

miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning. Tankepapprets beskrivning av önskat läge 

gäller oavsett miljö- eller hållbarhetsbedömning. Miljöbedömningen bör göras i alla 

relevanta delar av planeringen, oavsett vilken aktör som genomför planeringen, och bör 

fokusera på de frågor/vägval/beslut som har störst relevans i respektive del. 

Miljöbedömningen behöver ges förutsättningar att vara en verkningsfull och integrerad del 

av planeringen, t ex genom att uppdrag och genomförande (arbetssätt, tidplan, organisation 

mm.) utgår från miljöbedömningens syfte och potential att bidra. Såväl planering som 

miljöbedömning behöver utvecklas ständigt för bättre processintegrering. Det praktiska 

genomförandet av miljöbedömningar behöver anpassas till planeringens olika skeden, och 

som samtidigt knyter ihop dem. Det praktiska genomförandet av miljöbedömningar behöver 

därför utvecklas för de planeringssteg som föregår framtagande av nationell och regionala 

planer, såsom regionala systemanalyser och uppdrag om inriktningsunderlag, för att 

hantera åtgärder och styrmedel som inte gäller infrastrukturen.  

Den Samlade Effektbedömningen (SEB) bör utvecklas för att på ett bättre sätt spegla en 

åtgärds eller en plans effekter. Samtliga effekter bör redovisas utifrån tre olika perspektiv 
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fast det rör sig om samma effekter (samhällsekonomisk analys, kostnadseffektiv 

transportpolitisk måluppfyllelseanalys och fördelningsanalys). Idag redovisas ofta det 

samhällsekonomiska perspektivet mest detaljerat. Måluppfyllelseanalysen bör bli tydligare 

och bland annat i ökad utsträckning för olika partiella mål kunna redovisa kostnadseffektiv 

måluppfyllelse. Kostnadseffektivitetstal finns redan i dagens SEB men de kan utvecklas och 

lyftas fram tydligare. Även fördelningsanalysen bör kunna bli tydligare inte minst vad gäller 

sociala effekter. På detta sätt kan man få en mer balanserad uppmärksamhet kring SEB:ens 

tre perspektiv som ledning när man utanför SEB:en ska förena dessa perspektiv med 

ytterligare aspekter såsom politik, etik, organisation och vision.  

Strävan bör vara en väl avvägd måluppfyllelse. Det bör klaras ut vilka effekter på mål/delmål 

som bör utgöra restriktioner i samband med alternativgenereringen av åtgärdsförslag. 

4.5. Ta fram likvärdiga beslutsunderlag i förhandlingsplanering  

Åtgärder som hanteras genom förhandling bör genereras ur åtgärdsvalsstudieprocesser. Det 

är viktigt att även i förhandlingsprocesser ha en helhetssyn och långsiktighet så att de nyttor 

som genereras bidrar till en hållbar utveckling i ett brett perspektiv.  Förhandlingen bör 

därför omfatta olika samverkande åtgärder. 

Det bör finnas likvärdiga och tillräckliga beslutsunderlag som beskriver förutsättningar och 

effekter utifrån hållbarhetsperspektiv samt samhällsekonomisk effektivitet. 

4.6. Vidareutveckla tillämpningen av åtgärdsvalsstudier  

Åtgärdsvalsstudierna bör kunna hantera alla stegen i fyrstegsprincipen samt kunna hantera 

åtgärder och effekter på systemnivå. ÅVS-metodiken behöver utvecklas för att hantera 

brister mot olika mål samt för att hantera olika tänkbara utvecklingsmöjligheter i 

transportsystemet. 

Åtgärder som bidrar till effektivare utnyttjande av infrastrukturen (vissa typer av steg 1 och 

2 åtgärder) och därigenom minska behovet av kostsamma fysiska åtgärder ska lyftas fram. 

Effektsamband för steg 1 och 2-åtgärder behöver utvecklas. 

Tydligare redovisning av effektivitet och effekter redan vid alternativgenerering ger 

möjlighet att undvika låsningar när det gäller val av åtgärd i tidiga skeden. 
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5. Förslag för en Transportplanering 2.0 

För att åstadkomma en planering som på ett bättre sätt hanterar hållbarhetsutmaningarna 

har arbetsgruppen i föregående kapitel beskrivit ett önskvärt framtida läge med en 

Transportplanering 2.0. Sammanfattningsvis karaktäriseras det av: 

- Att systemgränserna för transportplaneringen utvidgats så att planeringsunderlagen 

kan omfatta flera politikområden för att påverka måluppfyllelse och effektivitet. 

- En tydlig, kvantifierad, avvägd och tidsatt målbild för transportsystemet. Det kan 

kräva förändringar i uppdrag, förordningar och direktiv. 

- Utvecklad samverkan mellan alla aktörer (på internationell, nationell, regional och 

kommunal nivå) för ökad måluppfyllelse.  

- Utvecklad kunskap om effekter och kostnadseffektivitet för olika kombinationer av 

styrmedel. 

- Övergripande beslutsunderlag som innehåller mer än ett framtidsscenario med 

olika kombinationer av styrmedel och fysiska åtgärder för att visa hur målen kan 

nås.  

- Att miljö- /hållbarhetsbedömningar utgör en integrerad del av planeringen och  är 

ett planeringsstöd anpassat till planeringens olika delar som främjar hållbar 

utveckling.  

- God tillämpning av fyrstegsprincipen och goda möjligheterna att implementera steg 

1 och 2-åtgärder genom en tydlig ansvarsfördelning och bättre kunskaper om 

effekter av olika åtgärder. 

- Vidareutvecklad tillämpning av åtgärdsvalsstudier och ett systematiskt 

omhändertagande av förslagen, oavsett steg i fyrstegsprincipen. 

- En samrådsprocess som är inkluderande för att kontinuerligt involvera dem som 

berörs av transportplaneringen. 

Inom några områden finns ett särskilt behov av utveckling och tankepappret omfattar därför 

ett antal förslag till regeringen. I övrigt listas förslag som kan vara möjliga att genomföra 

utan ändrad styrning från regeringen. 

Till regeringen 

A. Det är angeläget att uppdatera och förtydliga de transportpolitiska målen. 

o Uppdateringen bör beakta det klimatpolitiska ramverket, målen och 

ambitionerna i Agenda 2030 med alla perspektiven på hållbarhet, inte minst 

social hållbarhet samt ytterligare nya och ändrade mål, t ex arkitekturpolitiska 

mål, mål för kulturmiljöarbetet och mål som beslutats i Strategi för levande 

städer. 

o Förtydliga vad det innebär att funktionsmålet och hänsynsmålen ska vara 

jämbördiga, och att funktionsmålet i huvudsak ska utvecklas inom ramen för 

hänsynsmålen. Trafikverkets tolkning av Agenda 2030 är att tillgängligheten 

ska utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. Enligt SOFT15  bör 

                                                           
15 Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ER 2017:07 
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infrastrukturplaneringen inriktas så att tillgängligheten utvecklas inom ramen 

för klimatmålet och i linje med andra hänsynsmål. 

B. Regeringsuppdrag, särskilt inför infrastrukturpropositionen, formuleras så att effekter 

av åtgärder även inom andra politikområden belyses för att i högre grad kunna påverka 

måluppfyllelse, effektivitet och hållbarhet i transportförsörjningen. Detta kan 

exempelvis gälla ekonomiska, administrativa och informativa styrmedel. Med utvidgade 

systemgränser för transportplaneringen finns behov av att även myndigheter inom 

andra politikområden involveras i utvecklingen av transportsystemet t ex genom 

särskilda uppdrag. 

C. Trafikverket ges i uppdrag att beskriva olika scenarier av styrmedel och åtgärder för att 

nå kvantitativa och tidsatta mål. Arbetet bör ske i samverkan med berörda myndigheter 

och planupprättare.16  

D. Det finns behov av att utreda vilka effektiva steg 1 och 2-åtgärder som saknar naturlig 

finansiär på lokal och regional nivå och ge förslag på tänkbara lösningar. Ytterligare 

uppdrag till berörda myndigheter bör därför övervägas.17  

E. Miljö-/hållbarhetsbedömning är ett verktyg för att integrera miljö-/hållbarhetsaspekter 

i planeringen och att generera viktiga beslutsunderlag. Den behöver därför nyttjas på 

det sätt och i de delar av planeringen där den gör mest nytta. En miljö-/ 

hållbarhetsbedömning bör därför göras även i arbetet med inriktningsunderlaget och 

tydligt ingå i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag. Det är också angeläget att i 

uppdrag och planeringsdirektiv ge förutsättningar för en verkningsfull miljö-

/hållbarhetsbedömning, t ex genom synkroniserade leveranser och anpassad tidplan.  

Till andra aktörer än regeringen inom transportplaneringen 

I arbetet med Transportplanering 2.0 har några områden särskilt lyfts som viktiga att 

ytterligare fokusera på för att i ökad utsträckning bidra till hållbar utveckling. Dessa förslag 

kan vara möjliga att genomföra utan ändrad styrning från regeringen. 

F. Nationella och regionala planupprättare, liksom kommunala planmyndigheter bör se 

över sina rutiner och processer för hur de samverkar i arbetet med långsiktig hållbarhet 

i tidiga planeringsskeden. I detta ingår hur de på ett transparent och tillgängligt sätt kan 

dokumentera avväganden kring vägval och på vilka grunder en viss åtgärd väljs 

avseende hur hållbarhet miljömässigt, ekonomiskt och socialt beaktas. 

G. Kommuner och regioner bör se över sina planeringsprocesser i syfte att på ett bättre sätt 

integrera trafikstrategier, särskilt gällande de steg 1 och 2-åtgärder som identifieras, så 

att dessa genomförs.  

H. Alla aktörer inom transportplaneringen ska eftersträva målsynergier, dvs. söka åtgärder 

som ger positiva effekter för flera mål. 

                                                           
16 Inom ramen för den kommande inriktningsplaneringen finns dock begränsade möjligheter att 
studera mer än ett fåtal detaljerade scenarier i form av fullständiga trafikprognoser, se vidare 6.5.2 
och 6.5.4 
17 Se vidare bilaga 6.7 
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I. Belysa olika tänkbara alternativ (scenarier) på nationell nivå för att nå kvantitativa och 

tidsatta mål, samt försöka beskriva effekterna och de samhällsekonomiska kostnaderna 

för dessa och vilket bidrag till samhällsekonomisk effektivitet de ger. 

J. De planerande organisationerna bör utveckla och anpassa interna planeringsprocesser 

och arbetssätt, till exempel vad gäller tidplan, organisation och underlag, för att 

förbättra förutsättningarna för verkningsfulla miljö-/hållbarhetsbedömningar i enlighet 

med lagstiftning. Alla aktörer som är involverade i planeringen bör säkerställa att 

kompetens finns. Det praktiska genomförandet av miljö-/hållbarhetsbedömningar, 

såsom metoder och arbetssätt, bör utvecklas gemensamt av inblandande aktörer och 

synkroniseras med övriga effektbedömningar. 

K. Vidga perspektivet på uppföljning och utvärdering av genomförda planer till att utöver 

ekonomisk uppföljning i större utsträckning även omfatta effekter och måluppfyllelse av 

alla aspekter av långsiktig hållbarhet.  

L. Utreda vilka effektiva steg 1 och 2-åtgärder som saknar naturlig finansiär på lokal och 

regional nivå och ge förslag på tänkbara lösningar. 

M. Fortsätta utvecklingen av:  

o prognosmodeller, metoder och värderingar i samhällsekonomiska analyser samt 

hur de används, 

o den samlade effektbedömningen (SEB) inklusive de tre perspektiven 

måluppfyllelse-, fördelnings- och samhällsekonomisk analys och dess 

användning, 

o kunskapen om transportsystemets påverkan på social hållbarhet, 

o kunskapen om transportsystemets påverkan på landskapet. 

o kunskapen hos berörda aktörer om steg 1 och 2-åtgärder (särskilt informativa, 

ekonomiska och administrativa styrmedel), liksom deras effekter och 

samverkan med steg 3 och 4-åtgärder, 

o tillämpningen av Åtgärdsvalsstudie(ÅVS)-metodiken så att fyrstegsprincipen får 

ökat genomslag i utredning och genomförande. 
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6. Bilaga Fördjupningsteman 

En del av arbetet med Transportplanering 2.0 har varit att mindre grupper 

har fördjupat sig i olika teman. Avsnitten i denna bilaga speglar de 

diskussioner som skett mellan medverkande tjänstepersoner och de åsikter 

som presenteras har inte nödvändigtvis förankrats högre upp inom 

respektive organisation. Bilagan är fristående och ska betraktas som 

arbetsmaterial. Den speglar därmed inte enbart Trafikverkets syn på 

frågeställningarna.  

6.1. Definiera planeringssystemet 

6.1.1. Nuläge: Hur ser ”transportplaneringen” ut idag? 

Det vi här menar med ”Transportplanering” kan beskrivas ur flera olika perspektiv. Olika 

beslut som påverkar det framtida transportsystemet tas på olika politiska nivåer. 

Processerna som leder fram till besluten sker i olika konstellationer och styrs av olika lagar 

och regelverk. 

Regering och riksdag fattar beslut om de övergripande målen för transportpolitiken samt 

skatter, avgifter, lagstiftning och statliga anslag för infrastruktur. Regeringen fattar beslut 

om Nationell (infrastruktur-)plan och ramar för länstransportplaner. Besluten bereds inom 

Regeringskansliet men underlagen tas oftast fram av berörda myndigheter eller offentliga 

utredningar.  

Den statliga infrastrukturplaneringen utgår från en finansiering genom anslag, avgifter och 

EU-medel, men regional och kommunal medfinansiering förekommer som en viktig del. 

Planeringen är en stegvis och rullande planering. Formerna för planeringen är tydliga och 

transparanta, men inte (styrningen av) innehållet/prioriteringarna. Utvecklingen av 

styrmedel (informativa, normgivande och ekonomiska) styrs genom andra processer.  

Länsstyrelserna/regionerna beslutar om den regionala kollektivtrafiken både på spår och 

väg. De har uppdrag att planera en tillgänglig kollektivtrafik samt uppdrag som kopplar till 

olika miljömål, Agenda 2030, energianvändning och klimatpåverkan.  

Kommunerna beslutar om markanvändning (översikts- och detaljplaner), kommunal 

infrastruktur (i allt väsentligt vägar och nära häften så stort som det statliga vägnätet), 

resecentra, kommunal trafikplanering och viss kollektivtrafik. Kommunerna har i många fall 

brutit ner nationella och regionala miljömål till lokala mål att beakta lokalt. Processer för att 

generera olika typer av förslag/beslutsunderlag för åtgärder i transportsystemet kan delas in 

i tidiga respektive sena skeden. De tidiga skedena är oftast inte styrda av lagar och 

förordningar som t.ex. åtgärdsvalsstudier (ÅVS) medan de senare skedena i de flesta fall 

följer lagstadgade moment. Gemensamt för processerna är att de oftast involverar många 

olika intressenter i ett komplicerat samspel. 

Fyrstegsprincipen är en relativt inarbetad utgångspunkt för långsiktig planering. Principen 

innebär att man i första hand ska angripa problem med till exempel styrmedel för att 

påverka efterfrågan på transporter och i sista hand genomföra större 

infrastrukturinvesteringar om efterfrågan ändå blir så stor att det krävs ökad kapacitet. 
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Nedanstående figur exemplifierar åtgärder i de fyra stegen. Figuren är framtagen ur 

Trafikverkets perspektiv. 

 

6.1.2. Problembild ur ett hållbarhetsperspektiv 

Den formaliserade infrastrukturplaneringen på nationell nivå (inriktningsunderlag, 

infrastrukturproposition, Nationell plan och länstransportplaner) är i allt väsentligt en 

infrastrukturplanering. Det råder en diskrepans mellan mångas förväntningar på effekterna 

av planerna och vad de i praktiken kan bidra med om de genomförs. Infrastruktur utgör ett 

av flera styrmedel som påverkar transportsystemets bidrag till långsiktig hållbarhet, särskilt 

social hållbarhet, klimatpåverkan och luftkvalitet. Ekonomiska och administrativa 

styrmedel, utöver de som redan finns, vilka är avgörande för att nå exempelvis klimatmålet, 

hanteras löpande i separata processer. Trots att sådana styrmedel kan ha en stor inverkan 

på transportefterfrågan och därmed också på behovet och nyttan av olika 

infrastruktursatsningar blir de därför svåra att ta hänsyn till i infrastrukturplaneringen. I 

planeringsprocesserna finns det många aktörer med olika agendor, ibland överlappande, 

ibland motstridiga. Klimatfrågan är i starkt fokus i diskussionen, speciellt på nationell nivå 

– medan andra miljöaspekter, säkerhet och fysisk tillgänglighet oftast har en mer 

lokal/regional prägel. Målkonflikter kan uppstå till följd av en del åtgärder – speciellt mellan 

förbättrad tillgänglighet och olika miljöaspekter inklusive klimat. Det är osäkert om det 

finns tillräckligt guidande ramverk (t.ex. regionala utvecklingsstrategier) för att man 

regionalt och lokalt ska kunna ”gräva där man står” och identifiera åtgärder som istället 

sammantaget ger synergieffekter och bidrar till både tillgänglighet och hänsynsmålen. Är 

verktygen i lagstiftningen (PBL, Miljöbalken, väglag och järnvägslag) tillsammans med olika 

samverkansformer och instruktioner, regleringsbrev och direktiv till olika myndigheter som 

ansvarar för dessa olika planer och strategier tillräckliga för att hantera målsättningarna i 

Agenda 2030? Planeringen fokuserar ofta på arbetsresor medan de totala resorna är tre 
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gånger så omfattande. Dessutom upplevs gods vara oprioriterat trots att de genererar stora 

transportflöden, samhällsnyttor och ekonomiska värden. 

Svårighet att definiera och mäta social hållbarhet innebär svårigheter att identifiera åtgärder 

som stödjer detta mål. 

6.1.3. Systemgränser för Transportplanering 

För att åstadkomma en mer övergripande planering som integrerar alla de aspekter som 

påverkar efterfrågan på transporter behöver systemgränserna utvidgas i förhållande till 

dagens huvudsakligen infrastrukturorienterade planering. Lagar, regelverk, skatter och 

avgifter (ekonomiska och administrativa styrmedel) har en stor inverkan på 

transportefterfrågan och därmed också på behovet och nyttan av olika 

infrastruktursatsningar. I nedanstående bild beskrivs vilka aspekter som bör ingå i 

konceptet Transportplanering 2.0.  

 

Figur 2. Schematisk beskrivning av förslag till systemgränser för Transportplanering 2.0 

6.1.4. Önskat läge: Hur vill vi att ”transportplaneringen” ska se ut? 

Syftet med transportplanering ska vara att successivt och målinriktat bidra till utvecklingen 

av ett hållbart transportsystem.  

För detta krävs bl.a. 

 Behov av specifika mål för tillgänglighet/mobilitet 

 En planering som tar relevant hänsyn till alla hållbarhetsmål  

 Ökad förståelse för hur transportplaneringen kan påverka social hållbarhet som 

trygghet, kultur, användbarhet för olika trafikantgrupper, skönhet/estetik 

 Att hänsyn kan tas till möjligheter att öka tillgängligheten utan fysiska transporter 

 En planering som möjliggör att klimatmålen kan nås. Det förutsätter att styrmedel 

integreras i planeringsprocesserna.  

 En mer systematisk användning av Steg 1 och 2-åtgärder för ett effektivare 

nyttjande av infrastrukturen 
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 En starkare koppling mellan ”transportplanering” och den samlade fysiska 

planeringen/bostadsförsörjningen.  

 En planering som bygger på gemensamma strategier och bidrag från 

myndighetssfären bland annat miljömålsrådet  

 Förtydliga målbild och bristanalyser som underlag för planering och 

miljöbedömningar 

 Förbättrad uppföljning av nationella, regionala och lokala mål 

Ett arbetssätt som successivt och målinriktat bidrar till att utveckla ett hållbart 

transportsystem.  

För detta krävs bl.a. 

 Att systemgränserna för transportplaneringen utvidgas enligt förslaget 

 Högre grad av målstyrning och tydligare uppföljning 

 Utveckla tillämpningen av Fyrstegsprincipen framför allt på systemnivå 

 Vidareutveckling av åtgärdsvalsstudier (ÅVS’er) och hur vi tar hand om resultaten 

 Hållbarhetsbedömningar mer integrerade i processen 

 Analys av fler alternativ 

 Förbättrade möjligheter att implementera Steg 1 och 2 åtgärder genom tydligare 

ansvarsfördelning och bättre kunskaper om effekterna av olika åtgärder 

Behov av specifika mål för tillgänglighet/mobilitet. (Inspel till måltemat) 

Förslag på utvecklingsbehov: 

 Tillgängligheten kan alltid förbättras. När är det ”good enough”? 

 Tillgänglighet för vem? 

 Tillgänglighet för arbetsresor och/eller fritidsresor 

 Gång och cykel behöver tydliggöras bättre. 

 Bättre möjligheter att mäta och följa upp dagens resande, särskilt på kommunal 

nivå  

 Tillgänglighet med kollektivtrafik. 

 Ska risken för förseningar ingå i tillgänglighetsmålen? 

 Stadstrafikmål. (I regeringens Strategi för levande städer har formulerats ett mål 

om att ”andelen koll, cykel och gång i Sverige ska vara 25 % år 2025”.) 

 Tillgänglighet för godstransporter 

 Tillgänglighet som inte kräver mobilitet (ex-vis resfria möten) 

Transportplanering som tar större hänsyn till social hållbarhet som fördelning, trygghet, 

kultur, användbarhet för olika trafikantgrupper, skönhet/estetik. (Inspel till temat om social 

hållbarhet) 

För detta krävs: 

 Tydligare målbilder 

 Att stora skillnader mellan behoven för olika användare inom alla trafikslag 

tydliggörs 

 Åtgärder som gynnar små användargrupper får adekvat uppmärksamhet i de 

generella analyserna 

 Att det görs skillnad mellan behov och efterfrågan 

 Bättre kunskap om hur ekonomiskt svaga gruppers behov av mobilitet kan 

tillgodoses 

 Bättre kunskap om hur samhällsekonomiska effektivitet och social hållbarhet 

förhåller sig till varandra 
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Planering som når klimatmålen – integrera styrmedel i planeringsprocesserna? Och hur får 

vi underlag (och mandat) till en sådan planering?  

För detta krävs: 

 Ökad samverkan mellan myndigheter och andra offentliga aktörer och ett mer enat 

regeringskansli 

 Utpekat ansvar för kontinuerlig uppföljning av utvecklingen och föreslå möjligheter 

att anpassa politiken (med stöd av Klimatpolitiska rådet, TRAFA, SOFT-

myndigheterna, Länsstyrelserna) 

 Mer genomarbetade analyser av kostnad och effektivitet för olika styrmedelspaket 

(scenarier) som syftar till att minska utsläppen och hur de påverkar efterfrågan på 

transporter som transportinfrastrukturplaneringen ska utgå från 

 Ökat fokus och resurser på utvecklings- och demoprojekt avseende steg 1- och 2-

åtgärder som kan bidra till klimatmål och tillgänglighet 

En starkare koppling mellan ”transportplanering” och den samlade fysiska 

planeringen/bostadsförsörjning. Titta på lokala och regionala exempel – t.ex. Växjö, En 

bättre sits, m.fl.  

För detta krävs bl.a.: 

 De kommunala översiktsplanerna samt de kommunala trafikstrategierna behöver 

kopplas samman tydligare med den nationella och regionala planeringsnivån. 

 Säkerställ att ÅVS genomförs enligt intentionerna och håller tillräckligt hög kvalitet. 

Ökad hänsyn måste tas till befintliga planeringsförutsättningar, kommunernas 

översiktsplanering. 

Planering som bygger på gemensamma strategier och bidrag från myndighetssfären bland 

annat miljömålsrådet 

Förslag på utvecklingsbehov: 

 Vad kan vi göra inom ramen för nuvarande uppdrag? 

 Behöver regeringen formulera nya uppdrag, enskilda eller gemensamma? 
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6.2. Mål för transportplaneringen 

6.2.1. Nuläge och problembild 

Mål på olika nivåer och för olika politikområden 

Inom transportplanering finns en rad mål att förhålla sig till; mål på global nivå, inom EU, 

nationellt, regionalt och kommunalt och för olika politikområden och organisationer. 

Exempel på mål som rör transportområdet är Agenda 2030, Sveriges miljömål, de 

nationella transportpolitiska målen och det klimatpolitiska ramverket med klimatmålet för 

transportsektorn. 

Ibland framkommer kritik om att det är för många mål. Det finns forskning som visar att 

många mål ger svagare styrning per mål, samtidigt innebär få mål en ökad risk för en 

oönskad snedvriden styrning.18  Transportplaneringen berör många komplexa 

samhällsutmaningar och då kan många mål ses som en styrka. 

Många former av planeringsprocesser 

Transportplanering omfattar en rad olika processer vilka ska bidra till att mål nås. Exempel 

är den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för transportinfrastruktur, den fysiska 

planeringen av transportinfrastruktur, den regionala utvecklingsplaneringen, den 

kommunala översiktsplaneringen och olika former av förhandlingsprocesser. Idag finns 

också en trend att fler politikområden integreras i planeringen. Exempelvis har 

Trafikverkets direktiv för åtgärdsplaneringen successivt omfattat fler och fler 

politikområden som har bäring på transportområdet, t.ex. sysselsättnings- respektive 

integrationspolitik. 

Otydligheter i de nationella transportpolitiska målen 

Det är en styrka att vi har nationella transportpolitiska mål som ska utgöra grunden för 

transportpolitiken, men det är en svaghet att de på olika sätt inte är tydliga, vilket försvagar 

deras förmåga att vara styrande.  

En otydlighet gäller innebörden i det övergripande transportpolitiska målet som innebär att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. En åtgärd som är samhällsekonomiskt lönsam 

och därför kan förväntas bidra till samhällsekonomiskt effektivitet enligt den 

samhällsekonomiska metod som Trafikverket använder (beskriven i ASEK19 ) är kanske inte 

långsiktigt hållbar och är därför bara delvis måluppfyllande om den också motarbetar 

målet.En annan otydlighet gäller hur funktionsmålet och hänsynsmålet förhåller sig till 

varandra. Riksdagen beslöt vid fastställandet av de nuvarande nationella transportpoliska 

målen att det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet är jämbördiga. I den 

senaste infrastrukturpropositionen (Prop. 2016/17:21) och budgetpropositionen för 2017 

(Prop: 2016/17:1), skrev regeringen att funktions- respektive hänsynsmålet är jämbördiga 

                                                           
 

 

19 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-
kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/ Se även 6.5.6 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
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men också att ”för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås måste 

funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.” I direktivet till 

Trafikverket om att genomföra åtgärdsplaneringen (N2017/02312fTIF m.fl.) fanns endast 

skrivningar om att målen är jämbördiga samtidigt som infrapropositionen (Prop. 

2016/17:21) till sin helhet skulle vara en utgångspunkt för planeringen. Politikens olika 

signaler orsakar svårigheter i tolkningen av målens inbördes relation, vilket kan skapa 

konflikter, förlama beslutsfattandet eller ge beslut som inte leder till målen. 

Något som kan kopplas till denna problematik är att bland annat Naturvårdsverket anser att 

det är mycket otydligt varför Trafikverket i nationell och regional 

transportinfrastrukturplanering för t. ex. planperioden 2018-2029 valt att prioritera 

funktionsmålet framför hänsynsmålet för t. ex. miljö, och varför ingen av skrivningarna om 

dessa måls förhållande till varandra ”hänsynsmål ska vara jämbördiga med funktionsmål” 

eller ”funktionsmål ska utvecklas i huvudsak inom ramen för hänsynsmålen” har tillämpats 

trots att de förekommer i direktiv och propositioner som styr planeringen. 

Måluppföljning blir svårt om målen är otydliga 

En uppföljning av målen försvåras ytterligare av att hänsynsmålet och funktionsmålet är 

olika till sin karaktär.  Funktionsmålets preciseringar är inte måttsatta medan 

hänsynsmålens preciseringar ofta är det. I funktionsmålet finns exempelvis ingen definition 

av vad grundläggande tillgänglighet innebär och det finns inte heller någon definition för 

när tillgängligheten är tillräckligt bra.  

Oklart hur mål hanteras och bidrar till omställning 

Ofta utrycks det i myndigheters instruktioner och utredningsdirektiv att planer och åtgärder 

inom transportsystemet ska bidra till de transportpolitiska målen. En återkommande 

frågeställning blir då vad som är ett rimligt bidrag för respektive plan eller åtgärd. Hur stort 

beting av transportsektorns mål att minska växthusgaserna med 70 procent bör exempelvis 

en infrastrukturplan ta? 

En konsekvens av detta är att de transportpolitiska målen där klimatmålen ingår hanteras 

olika i olika planeringsprocesser. På grund av bristande dokumentation20  är det också ofta 

svårt att i efterhand förstå på vilka grunder en åtgärd valts ut.  

På regional nivå efterlyser länsstyrelserna en uppföljning av hur medel i länsplaner och 

nationell plan fördelas regionalt mellan olika trafikslag. Detta är ett underlag som 

länsstyrelserna behöver i sitt uppdrag att samordna arbetet med omställning till en fossilfri 

transportsektor och uppföljning av miljömålen. Idag finns ingen möjlighet att samlat följa 

upp om infrastrukturmedlen används på ett sätt som bidrar till omställningen och målet om 

minskade utsläpp.  

Det finns olika synsätt gällande transportsystemet och miljöfrågor  

Inom transportplaneringen finns det idag olika grundläggande sätt att se på förhållandet 

mellan utveckling av transportsystemet och att nå klimat- och miljömål. Kortfattat kan 

debatten sammanfattas genom två olika synsätt, där det ena är att ”Transportsystemet ska 

                                                           
20 Se t.ex. Trafikanalys granskningssynpunkter på det nationella planförslaget och de regionala 
planerna för perioden 2018–2029, Trafikanalys rapport 2018:4 
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utvecklas så att vi får tillgänglighet med så liten miljöpåverkan som möjligt” medan det 

andra är att ”Transportsystemets utveckling behöver ske inom ett bestämt utrymme som 

definieras av vad som är ekologiskt hållbart”. Dessa skilda synsätt leder till konflikter.  

Om hänsynsmålet ställs över funktionsmålet finns det fortsatt utmaningar 

Inom ramen för Energimyndighetens regeringsuppdrag att samordna omställningen till en 

fossilfri transportsektor framgår det i den strategiska planen att om klimatmålet ska nås 

behöver infrastrukturplaneringen inriktas så att tillgängligheten utvecklas inom ramen för 

klimatmålet och i linje med andra hänsynsmål.21 Denna formulering av hur målen förhåller 

sig till varandra skulle man kunna utgå ifrån även när de nuvarande nationella 

transportpoliska målen ska omformuleras. Det är dock relevant att reda ut vad som menas 

med begreppen inriktas, inom ramen, i linje, och på vilket sätt och hur snart det ska ske. 

Stort fokus på konflikter 

Inom dagens transportplanering talas det ofta om målkonflikter, exempelvis att en åtgärd 

kan öka tillgängligheten samtidigt som den leder till ökad utsatthet för höga bullernivåer 

och ökade utsläpp. Många konflikter handlar också om lösningskonflikter, t.ex. att ett 

trafiksäkerhetsproblem kan lösas genom att införa mittsepareringsräcke eller genom att 

sänka hastighetsgränsen eller genom att införa hastighetskameror. Alla åtgärder bidrar till 

trafiksäkerhetsmålet men frågan är om valet ska falla på den åtgärd som t.ex. ger bidrag till 

flest transportpolitiska mål. Är det den som är mest samhällsekonomiskt lönsam22 enligt 

den samhällsekonomiska metod Trafikverket använder (beskriven i ASEK23), eller den som 

är mest kostnadseffektiv24, dvs. ger störst minskning i antalet trafikolyckor per investerad 

krona. I denna process kan också analysen om vilken åtgärd som har flest målsynergier falla 

i glömska då det idag saknas strukturerade metoder för en sådan analys.  

6.2.2. Önskat läge 

Ett önskat läge, kan kännetecknas av följande: 

 Inom transportsektorn har vi internationella, nationella, regionala och kommunala 

mål som verkar i samma riktning och där målen är anpassade till den nivå de verkar 

på. 

 Vi har nationella transportpolitiska mål med en tydlig målstruktur  

 De mål vi har är mått- och tidsatta och kan följas upp med mätbara indikatorer på 

nationell och regional nivå. 

 Det finns metoder för att hantera målkonflikter och lösningskonflikter. 

 Det finns metoder för att styra mot målen genom uppföljning. 

 Det finns metoder och organisation för att bättre samordna den nationella, 

regionala och kommunala planeringen. 

                                                           
21 Energimyndigheten (2017), Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, ER 
2017:07, s. 11 
22 Se 6.5.6 om Samhällsekonomisk lönsamhet och CBA 
23 En åtgärds effekter kan ha bäring på flera av funktions- och hänsynsmålen men den kan anses 
vara samhällsekonomiskt lönsam enligt den samhällsekonomiska metod Trafikverket använder 
(beskriven i ASEK) även om det bara ett mål som får ett positivt bidrag medan flera andra får ett 
negativt bidrag. I denna samhällsekonomiska analysen bedöms en åtgärd vara samhällsekonomiskt 
lönsam om dess sammanvägda nyttor (positiva och negativa) totalt sett är positiva och större än 
investeringskostnaden. Det råder delade meningar om Trafikverkets modeller klarar av att fånga och 
värdera effekter på ett bra sätt. Se även 6.5.6 om ASEK 
24 Se 6.5.6 om Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet och CEA 
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  Det är tydligt hur transportpolitiska mål bidrar till andra samhällsmål 

 Det är klarlagt vad som avses med samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig 

hållbarhet och hur man kan arbeta för att uppnå båda samtidigt. 

6.2.3. Sätt att nå det önskade läget  

För att nå det önskade läget och i förlängningen en mer hållbar utveckling behövs en rad 

klargöranden som genomarbetas och förankras väl hos berörda myndigheter. Framförallt 

behöver de nationella transportpolitiska målen uppdateras och förtydligas. 

I en sådan process bör det tas hänsyn till andra politikområden så att transportpolitikens del 

i samhällsplaneringen i stort tydliggörs. Ju längre tid det tar innan nya mål är beslutade 

desto större är risken att det blir rörigt och att konflikter uppstår. Naturvårdsverket anser 

att det också råder en risk att nuvarande situation består; att 

transportinfrastrukturplaneringen varken beaktar hänsynsmålet som en ram för 

funktionsmålet eller ens att hänsynsmålet och funktionsmålet är jämbördiga, utan att 

hänsynsmålet systematiskt tenderar att prioriteras ner till förmån för funktionsmålet. För 

att minska risken bör därför myndigheter, kommuner och regionala företrädare tillsvidare 

föra en dialog genom arbeten som Transportplanering 2.0.  

Det är en svår uppgift att fastställa hur stora bidrag olika delar inom transportsektorn ska ge 

till olika mål, bland annat beroende på förändringar i omvärlden och möjlighet till politiskt 

spelutrymme. Men det bör vara möjligt att kartlägga i vilka åtgärder, planer eller program 

det finns störst potential för respektive mål.  

En arbetsprincip som bör gälla när det gäller att hantera mål inom transportplaneringen är 

att tillämpa en målsynergistyrning, jobba smart och kompromissa klokt. Det kan 

åstadkommas genom att tillämpa följande arbetssätt: 

 Planeringen utgår mer från målsynergier och mindre från målkonflikter. För att 

uppnå detta behöver det arbetas fram metoder för att på ett systematiskt sätt kunna 

analysera och belysa åtgärders målsynergier. Det behövs även metoder och 

angreppssätt för att hantera mål- och lösningskonflikter. 

 Planeringen utgår från livscykelperspektiv och där stat, kommun, regioner och 

byggaktörer tänker på vad och på hur och för vem de bygger samt på sätt att hantera 

och minska negativa effekter. 

 I planeringen jobbar stat, kommun och regioner aktivt med målen genom alla 

processer, framför allt i dess tidiga skeden. 

 I planeringen dokumenteras aktivt de avväganden och de vägval som görs och på 

vilka grunder. Målen ska vara en ledstjärna och det ska vara tydligt hur de har 

beaktats genom respektive process. 

 För en ökad målstyrning behöver arbete med inriktningsunderlaget i större 

utsträckning än idag utgå ifrån en nulägesbild i förhållande till de transportpolitiska 

målen och andra identifierade hållbarhetsmål. 

 Vi har en utvecklad uppföljning av hur medel används i infrastrukturplaneringen 

och vilka effekterna blir avseende miljö, social hållbarhet och samhällsekonomi – 

såväl nationellt, regional och lokalt. 

Möjliga förslag att lyfta fram 
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Regeringen bör omgående fortsätta processen att ta fram uppdaterade nationella 

transportpolitiska mål. Processen bör ta vid resultatet av Trafikanalys uppdrag att se över de 

transportpolitiska målpreciseringarna och att ge förslag på indikatorer för att följa upp de 

transportpolitiska målen25 samt remissvaren på detta förslag.   

Måluppfyllelse kräver svåra avvägningar. I ljuset av detta är det relevant att respektive 

myndighet i ett uppdrag redovisar hur den tolkar de nationella transportpolitiska målen, hur 

det påverkat en process och hur tolkningen sedan kan ses i de slutliga resultaten.  

Inom arbetsgruppen har det diskuterats att stat, kommun och regionala aktörer skulle 

behöva se över sina rutiner och processer för hur de arbetar med transportrelaterade mål i 

tidiga processkeden och hur de på ett transparent och tillgängligt sätt kan dokumentera 

avväganden kring vägval och på vilka grunder en viss åtgärd väljs. En sådan översyn bör 

också identifiera områden som är möjliga att förenkla för att inte öka planeringsbördan. 

Trafikverket tar initiativ till att i samarbete med andra myndigheter och berörda aktörer 

utveckla metoder för att hantera målkonflikter samt på ett strukturerat sätt analysera och 

belysa åtgärders målsynergier. 

Trafikverket utvecklar sina metoder så att de i större utsträckning än i dag fångar åtgärders 

bidrag till samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet, t.ex. genom utvecklade 

hållbarhets- respektive fördelningsanalyser och förbättrade riktlinjer för att fånga effekter 

som inte värderas monetärt i Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyl. 

Trafikverket utvecklar uppföljningsrutiner så det blir möjligt att utläsa hur medel i nationell 

plan och i länsplaner fördelas regionalt mellan olika trafikslag på länsnivå. Uppföljningen 

föreslås göras vart fjärde år i samband med att nya planer beslutas. Indikatorn skulle ha en 

framåtsyftande del (planens intensioner) och en tillbakablickande del (fördelningen av de 

reella investeringarna).  

Fallstudie: ”En bättre sits” är ett exempel på en systemanalys och arbete som ett bra sätt 

belyser alla aspekter av hållbar planering.26 Målbilden för ”En bättre sits” omfattar bland 

annat skrivningen ”För att nå klimatmålen 2050 krävs en kombination av flera faktorer: 

minskat bilresande, ökat kollektivresande, utvecklad samhällsplanering, teknikutveckling 

och en effektivare användning av transportsystemet.”27 Det kan tolkas som att 

hänsynsmålet behöver styra hur funktionsmålet utvecklas. 

  

                                                           
25 https://www.trafa.se/sidor/preciseringsoversynen/ 
26 I analysen samarbetar sju län - Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, 
Östergötland och Gotland och arbetet koordineras av Mälardalsrådet. 
27 http://www.malardalsradet.se/app/uploads/2017/03/ebs-övergripande-mål-1.pdf 
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6.3. Förhandlingsplanering 

6.3.1. Nulägesbeskrivning 

I utredningen om medfinansiering av transportinfrastruktur (SOU 2011:49) presenteras 

förslag till riktlinjer och processer för medfinansiering för statlig infrastrukturinvesteringar. 

Utredningen presentera fem former för samverkan; remissyttrande, dialog, gemensamt 

projekt, förhandling och förhandling med inslag av medfinansiering. Med 

förhandlingsplanering i denna text menar vi de två sistnämnda samverkansformerna i 

utredningen, förhandling och förhandling med inslag av medfinansiering. 

Förhandlingsplanering blir t ex aktuellt när den etablerade modellen för planering av statlig 

trafikinfrastruktur inte lyckas lösa motsättningar/konflikter mellan parter och när de 

ekonomiska resurserna som krävs för att bygga ut infrastrukturen i önskvärd takt saknas. 

Det är en situation som leder till att statens förhandlare får en roll som katalysator och 

medlare. Genom dialog under förhandling kan förutsättningarna öka för att parterna ska dra 

åt samma håll - att medel satsas på en gemensam lösning som sammantaget är bättre än vad 

parternas olika delar hade varit ensamma (om de kommit till stånd). 

Med förhandlingsplanering finns en risk att fokus flyttas från en långsiktig strategi för 

transportsystemets utveckling till vilken kommun, landsting eller region som har den största 

betalningsförmågan och därmed kan medfinansiera objekt. Ett långsiktig strategiskt tänk 

ska försäkra att konsekvenserna av olika utbyggnadsalternativ analyseras, och då inte bara 

för oss som lever idag, utan även för framtida generationer. Förhandlingen kan innebära ett 

tryck på att inom en kortare tidsram komma överens om någon infrastrukturinvestering, 

och då riskerar analysen om att investeringen ska vara grundad på en verklig behovsanalys 

samt en analys vad som är en långsiktigt hållbar lösning komma i skymundan. 

Förhandlingen kan leda till att något byggs, men frågan är om det är ”rätt” investeringar 

som görs ur ett långsiktigt perspektiv. 

En väl genomförd och förankrad integrerad långsiktig bebyggelse- och transportplanering 

bör kunna reducera behovet av förhandlingsplanering för att lösa konflikter och samtidigt ge 

den långsiktiga målbild som en förhandling bör utgå från för att säkerställa 

helhetsperspektiv och systemsyn. 

Fallstudie: Sverigeförhandlingen 

Sverigeförhandlingen tillämpade ett arbetssätt där man utgick från de nyttor som olika 

aktörer skulle kunna få av en infrastruktursatsning. Nyttorna fick vara grunden för 

medfinansiering istället för den traditionella diskussionen om hur kostnader ska fördelas. 

Det innebar ett något förändrat förhållningssätt med målsättning om en tydligare koppling 

mellan transportinfrastruktur, bostadsförsörjning och annan samhällsutveckling. 

Sverigeförhandlingen har också presenterat olika alternativ för utbyggnad av 

höghastighetsjärnvägen.   

Efter Sverigeförhandlingen har flera kommuner och regioner lyft det underläge de hamnade 

i under förhandling med staten. Statens förhandlare hade tillsammans över ett halvt sekels 

erfarenhet av statlig och kommunala förhandlingar, medan vissa mindre kommuner 

genomförde förhandlingarna med begränsade resurser och utan tidigare erfarenheter. 
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Kommuner och regioner har även lyft att rollfördelningen mellan Trafikverket och 

Sverigeförhandlingen har varit något oklar.  

Under de senaste åren har kraven på medfinansiering till stor del grundats på 

nyttoresonemanget för de lokala och regionala parterna. Detta är tydligast och mest 

omfattande i Sverigeförhandlingens uppdrag. Många av de nyttoanalyser som genomfördes 

av kommunerna under Sverigeförhandlingen skiljer sig åt, nyttor har kvantifierats på olika 

sätt och förhandlingspersonernas perspektiv på hållbarhet upplevs ha varit avgörande. Den 

nytta som har lyfts tydligast är ökat bostadsbyggande och den har även i störst utsträckning 

kunnat kvantifieras. Nyttor för t ex miljön har analyserats mindre djupt och eftersom fokus 

legat på nyttobeskrivningar har mindre omsorg lagts vid att utreda negativa effekter och att 

också beakta dessa vid val av alternativt stråk.  

6.3.2. Beskrivning av önskat läge 

Gruppen ser behov av att åtgärdsvalsstudieprocessen tillämpas som den är tänkt för att 

tidigt generera en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Förhandlingen bör inte 

starta förrän det är säkerställt att åtgärderna vilar på en behovsanalys med långsiktigt 

hållbara förslag.  

Förhandlingen bör även ha möjlighet att resultera i att investeringar inte genomförs om 

parterna inte ser tillräckliga nyttoeffekter. Det kan tänkas att förhandlingens parter istället 

ser alternativa investeringar som en bättre åtgärd.  

Det finns behov av likvärdiga och tillräckliga beslutsunderlag som beskriver förutsättningar 

och effekter utifrån hållbarhet. Sverigeförhandlingen föreslår i sin slutrapport att ett 

utvecklingsarbete ska genomföras av metoder för nyttoberäkningar så att dessa kan vara en 

del av beslutsunderlaget i kommande förhandlingar. Trafikverket har tillsammans med SKL 

startat ett sådant utvecklingsarbete. Ett första steg i arbetet kan bli att undersöka hur olika 

aktörer ser på de nyttor som Sverigeförhandlingen bygger på och hur de bör utvecklas. 

Beslutsunderlag som används i förhandlingsplanering bör också vara likvärdigt med de 

beslutsunderlag som tas fram i övrig infrastrukturplanering. Det vill säga, det ska inte ställas 

lägre krav på konsekvensanalyser i en förhandlingsplanering jämfört med en traditionell 

planering. Samtidigt som det finns behov av att utreda hur de olika beslutsunderlagen ska 

förhålla sig till varandra för att undvika dubbelräkningar.  

En intressant fråga är hur nyttan en infrastrukturinvestering skapar kan spridas till ett 

större kommunalt och regionalt område. En tågstation eller tunnelbanestation har ett 

relativt litet influensområde och bostäder som byggs i stationsnära lägen blir i regel dyra. Ur 

ett kommunalt perspektiv (bostadsförsörjningsansvaret) och ett hållbarhetsperspektiv blir 

det viktigt att i högre utsträckning möjliggöra för nyproduktion i B- och C- lägen.  

En lagändring i plan- och bygglagen - 6 kap. 40 § plan- och bygglagen (2010:900) som 

trädde i kraft 1 april 2017 innebär att exploatörer som gynnas av infrastrukturinvesteringar 

kan återföra delar av värdeökningen till samhället. Det kan ske genom så kallad 

medfinansieringsersättning, ibland även kallad värdeåterföring. Lagstiftningen främjar 

ytterligare nyproduktion i A-lägen där markpriserna är höga och för mindre kommuner med 

låga markpriser är det svårt att se att lagen kan realiseras.  

Förhandlingsplanering anklagas ibland för att främja ett kortsiktigt tidsperspektiv då 

förhandlingsparter lyfter in nyttor i förhandlingen för att vinna investeringen. Det blir 

därmed relevant att klargöra vilken typ av utveckling (målbild) som nyttorna ska bidra till, 
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vad är vi vill ha? Och samtidigt undersöka systemnyttan, hur de olika nyttorna relaterar till 

varandra, så att utvecklingen inom ett område inte oavsiktligt sker på bekostnad av ett 

annat. 

Utifrån den målbild nyttorna ska bidra till finns det behov av att förhandlingen omfattar 

olika samverkande åtgärder. Målbilden kan utgöras av transporteffektiva stadsmiljöer, 

hållbart byggande, tät urban bebyggelse och funktionsblandning. Målet kan vara beroende 

av styrmedel och förhandlingen behöver då inkludera dessa.        

För förhandlingsplaneringens legitimitet är det väsentligt att inbjudan till förhandling och 

val av förhandlingsparter sker på ett öppet och transparent sätt. 

6.3.3. Förslag på principer och övergripande arbetssätt 

Stockholms läns landsting presenterar ett förhållningssätt till hållbar utveckling i Regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 som innebär att människan sätts i centrum, 

att ekologin sätter ramarna och att ekonomin är ett medel och en förutsättning. 

Nyckelprinciper för att främja hållbar utveckling är helhetssyn, långsiktighet, systemsyn och 

transparens.  

Helhetssyn handlar om att ha ett sektorsövergripande angreppssätt och se till hela länets 

(eller i Sverigeförhandlingens fall landets) bästa. Genom att se bortom administrativa 

gränser ökar möjligheten att stärka synergieffekterna mellan olika investeringar (nyttor) och 

risken för konflikter mellan parter kan minska.  

Långsiktighet innebär att analysera konsekvenserna av olika ställningstaganden för oss 

om lever här och nu, men även för kommande generationer. Med förhållningssättet kan 

insatser undviks som är bra på kort sikt men som försvårar ett framtida arbete. I 

Sverigeförhandlingens fall vill man undvika en suboptimering av bostäder. Primärt avser det 

lokaliseringen av bostäder i relation till en långsiktig  målbild och en långsiktigt önskvärd 

effektiv struktur. Det kan handla om inomregional fördelning av bostadstillskott och 

anpassning till lokal/inomregional efterfrågan/betalningsförmåga. 

Systemsyn handlar i detta sammanhang om att lyfta fram olika strukturer och olika 

funktioner i ett system, framför enskilda objekt. Särskild vikt läggs vid att analysera 

kopplingar inom systemet, vilket blir ett sätt att motverka stuprör och dubbelräkningar av 

nyttor.   

Transparens handlar om att möjliggöra insyn i alla delar av förhandlingsprocessen. 

Förhandlingsplanering har kritiserats gällande den demokratiska aspekten, då 

medborgarnas möjlighet att påverka planeringen minskar och den lokala partipolitiska 

demokratin ges mindre betydelse om förhandlingar leder till överenskommelser som är låsta 

under lång tid. En transparent förhandling kan därmed verka kompenserande.  
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6.4. Miljöbedömning 

6.4.1. Nuläge 

Miljöbedömning genomförs i delar av planeringen 

Miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken görs idag för delar av 

transportinfrastrukturplaneringen. I framtagande av regionala och nationella 

transportplaner görs strategisk miljöbedömning. I delar av den fysiska planläggningen28 

görs specifik miljöbedömning. I övriga delar av planeringen såsom åtgärdsvalsstudier, 

inriktningsplanering eller andra aktörers planering av statlig transportinfrastruktur (t.ex. 

Sverigeförhandlingen) genomförs miljöbedömning som regel inte. Således finns det delar av 

planeringen av stor miljömässig betydelse där miljöbedömning inte görs.  

Framtagande av nationell plan och länstransportplaner är processer med tydliga politiska 

inslag både i förutsättningar och beslutsfattande. Då miljöbedömningen löper parallellt med 

planeringen är ansvaret förmiljöbedömningens olika moment fördelat mellan den politiska 

nivån och de planerande organisationerna.  

Ökat fokus på processintegrering 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande 

så att en hållbar utveckling främjas. Traditionellt har miljöbedömningar inte sällan haft 

fokus på att konsekvensbeskriva planeringens resultat i en miljökonsekvensbeskrivning, 

snarare än att miljöbedömningen blir en integrerad del av planeringen. Vid ändringen av 

miljöbalken 6 kapitel 1 januari 2018 gjordes förtydligande om fokus på processintegrering 

vid genomförande av miljöbedömningar.  

Breddning från miljöbedömning till hållbarhetsbedömning 

Det förekommer att planerande organisationer väljer att göra en hållbarhetsbedömning 

istället för en miljöbedömning. Exempel finns från kommunala översiktsplaner, från 

nationella havsplaner och från andra länder. En hållbarhetsbedömning har ett bredare 

perspektiv genom att innefatta fler än de miljömässiga aspekterna, men brukar genomföras i 

enlighet med bestämmelser om miljöbedömning. Motiven till att göra en 

hållbarhetsbedömning kan vara att fler aspekter/mål hanteras likartat och systematisk sätt 

integrerat i planeringen, som därmed kan ge ett mervärde för planeringen.  

Verktyg med outnyttjad potential – som brister i lagefterlevnad och genererad nytta 

Miljöbedömningspraktiken i Sverige utvecklas ständigt, men bristerna är fortfarande 

många. Det gäller inte minst transportinfrastrukturplaneringen, se mer i faktaruta nedan 

om miljöbedömningar för länstransportplaner. Bristerna gäller både lagefterlevnad och 

verkningsfullhet, det vill säga vilken nytta miljöbedömningen genererar.  

Nedan redovisas vår samlade erfarenhet som myndigheter och aktörer som deltar i 

Transportplanering 2.0, vilken stöds av forskning såsom SPEAK (se faktaruta nedan). 

Miljöbedömningen idag är ett underutvecklat verktyg för dialog om tänkbara konsekvenser 

och måluppfyllelse, och som används i allt för liten utsträckning. Miljöbedömning ses främst 

som ett verktyg att analysera ett planeringsresultat, inte som en del av planeringen. Vidare 

                                                           
28 åtgärder som kräver planläggning med väg-/järnvägsplan-/detaljplan i de fall åtgärderna/planerna 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
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tenderar den att göras av skälet att det är ett lagkrav, snarare än med ambitionen att vara ett 

stöd i planeringen. Trots det finns brister i lagefterlevnad i planeringen, i genomförande av 

miljöbedömningen, miljökonsekvensbeskrivningens innehåll samt transparens om hur miljö 

har beaktats i beslut29. En återkommande brist är i framtagande och bedömning av rimliga 

alternativ att nå planens syfte. Det brister också i miljöbedömningens inflytande och 

därmed påverkan av planeringens inriktning och innehåll, vilket är lagens syfte30 och 

lagstiftarens intention. Miljökonsekvensbeskrivningar används i begränsad utsträckning 

som beslutsunderlag  

Analys av orsak till bristerna  

Framtagande av nationell och regionala planer för transportinfrastrukturen sker utifrån 

förutsättningar såsom befintliga planer och tidigare fattade beslut samt direktiv med 

planeringsramar, inriktningar och preciseringar. Dessa förutsättningar kan innebära 

begränsningar av möjligheten att göra en omfattande förändring av inriktning som skulle 

krävas för högre och tidigare måluppfyllelse av miljömål. Då miljöbedömning inte görs i de 

planeringssteg eller politiskt arbete som föregår framtagande av nationell och regionala 

planer, miljöbedöms en begränsad del av en större helhet. Denna avgränsning tillsammans 

med givna förutsättningar, ”planeringstradition” och institutionella faktorer begränsar 

möjligheterna för såväl en verkningsfull miljöbedömning som lagefterlevnad, t.ex. 

generering av rimliga alternativ för att nå planens syfte. Därutöver har direktiven hittills 

givit tidsramar som inneburit svårigheter att genomföra miljöbedömningen, inklusive 

framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, och att synkronisera miljöbedömningen med 

andra effektbedömningar och deras leveranser. Också de planerande organisationerna har 

ett ansvar som inte idag tas fullt ut vad gäller att avsätta tillräckliga resurser (personer, 

kompetens, tid) för miljöbedömning och miljöbedömningens integrering i planbygget.  

Vår analys, som också stöds av slutsatser från SPEAK-programmet, är att det finns bristande 

insikt om, och förståelse för, miljöbedömningens syfte och roll som en integrerad del av, och 

stöd till, planeringen. Denna brist finns ohs de planerande organisationerna och andra 

aktörer, både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Insikt och god kunskap finns förvisso 

inom dessa organisationer, men den är inte institutionaliserad. Det saknas tillräckligt 

utvecklad miljöbedömningspraktik anpassad till specifika området kring genomförande av 

miljöbedömning och integrering av densamma i planering och beslutsfattande. Exempel på 

sådan praktik är vägledningar, metoder och praktiskt erfarenhet. Samtidigt är 

transportinfrastrukturplanering det område, jämfört med andra områden, som har mest 

utvecklade miljöbedömningar. 

 

 

                                                           
29 Vid beslut om en planen eller program som omfattas av krav på strategisk miljöbedömning ska 

finnas redovisat hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller programmet, hur 

miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats, skälen till att planen eller 

programmet har antagits i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden, och vilka 

åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen eller programmet medför. 

30 6 kap. 1 § miljöbalken anger: ”Syftet med miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 
planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas”. 
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Analys av miljöbedömningar i länstransportplaneringen 

Forskningsprogrammet SPEAK har studerat länstransportplaneringen 2014-2025. 

Slutsatserna kan sammanfattas som att miljöbedömningar inte görs integrerat i 

länstransportplaneringen och därmed inte har någon större betydelse för 

länstransportplanernas inriktning och innehåll. Miljökonsekvensbeskrivningen synliggör 

i bästa fall miljökonsekvenser och målkonflikter av ett redan bestämt innehåll i en plan, 

men de förändrar inte godkännande av planer. 

Vidare är följande slutsatser värda att lyfta i detta sammanhang. 

Länstransportplaneringen är politiskt driven process. Planerna bygger vidare på tidigare 

planer eller andra beslut och överenskommelser om infrastrukturåtgärder. Dessa 

omprövas generellt sett inte, och därmed är miljöbedömningens möjlighet att påverkan 

planeringen i en annan riktning begränsad. Det finns tendens att åtgärder för ökad 

tillgänglighet, i synnerhet framkomlighet, för vägtrafik prioriteras framför åtgärder som 

bidrar till en ”mer genomgripande omställning av transportsystemet i linje med 

långsiktiga miljö- och hållbarhetsmål”. Det uppfattas vara svårt att ta fram ett alternativ 

till en plan och alternativ saknas oftast. Befintliga instruktioner och handböcker upplevs 

som otillräckliga och svåra att tillämpa i detta planeringssammanhang. 

Källa: Balfors et al. 2018 Strategisk miljöbedömning för hållbar samhällsutveckling, 

Slutrapport från forskningsprogrammet SPEAK, Rapport 6810 

6.4.2. Önskat läge 

I ett önskat läge stödjer miljöbedömningar hantering av miljö- och hållbarhetsaspekter i 

planeringen. Miljöbedömningar är en integrerad del i planeringen, i syfte att påverka utfallet 

av såväl planförslag som beslut så att en hållbar utveckling främjas. För att bättre integrera 

fler än de miljömässiga hållbarhetsaspekterna kan det finnas skäl att bredda 

miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning. Denna beskrivning av önskat läge gäller 

oavsett miljö- eller hållbarhetsbedömning 

Bedömning och beskrivning av miljöeffekter görs i alla delar av planeringen, dels på 

systemnivå för inriktnings- och åtgärdsplanering, dels i åtgärdsvalsstudier (ÅVS), fysisk 

planering och prövning. Det finns ett dubbelriktat kvalitetshöjande utbyte i kunskap mellan 

miljöbedömningar i den fysiska planläggningen och miljöbedömningar i den 

strategiska/ekonomiska planeringen. En systematisk beskrivning av miljökonsekvenser i 

ÅVSer innebär inte bara ett förbättrat beslutsunderlag i dessa, utan även förbättrat underlag 

till miljöbedömning av nationell och regionala planer samt bättre möjligheter att hantera 

rimliga alternativ. 

Miljöbedömning görs i all planering av åtgärder som finansieras av statliga medel för 

infrastrukturen, oavsett vilken aktör som genomför planeringen. Det ger ett jämförbart 

underlag för olika åtgärder och innebär att miljöaspekter integreras systematiskt i alla delar 

av planeringen. Miljöbedömning görs också i de planeringssteg som föregår framtagande av 

nationell och regionala planer, såsom regionala systemanalyser och arbete med 

inriktningsunderlag. Det är då en miljöbedömning anpassad till denna inledande del av det 

som kommer bli nationell och regionala planer, och omfattar därför med fördel andra 

åtgärder och styrmedel än de som ingår i en plan.. Då miljöbalken avser planer och program 

av mer traditionella karaktär handlar det snarare en miljöbedömning i lagstiftningens 

andemening.  

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6810-3.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6810-3.pdf
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Det finns en röd tråd mellan planeringens olika delar, och en samverkan mellan ansvarande 

aktörer. Alla delar av planeringen bedöms på ett likartat sätt, men anpassat efter det 

aktuella planeringssteget. Miljöbedömningen fokuserar på de frågor/vägval/beslut som har 

störst relevans i respektive planeringssteg. 

Det finns en för transportområdet utvecklad miljöbedömningspraktik (vägledningar, 

metoder, arbetssätt etc.) som är anpassad till planeringens olika skeden. Praktiken hanterar 

planeringens förutsättningar och omvärldsfaktorer, så att det tydligt framgår vilka effekter 

och konsekvenser som är en följd av planen, och vilka som förväntas ske oberoende av 

planen.  

Fortlöpande generering av alternativ är en naturlig del av planeringen. Miljöbedömningen 

verkar iterativt med planeringen, t.ex. genom underhandsbedömningar och leverans av 

beslutsunderlag inför viktiga avvägningar och beslut. Viktiga inriktningsval eller alternativ 

konsekvensbeskrivs. Det finns tid att göra bedömningar och ta omhand resultatet i 

planeringen. Vägval och beslut av strategisk betydelse dokumenteras och motiveras. 

Miljöbedömningen är en aktiv del i externa dialoger och samråd om planen, och används 

som verktyg för att motivera ställningstaganden. Den bidrar till en helhetsbild avseende 

hållbarhet tillsammans med andra effektbeskrivningar. Miljöbedömningen beaktar 

institutionella risker och konsekvenser som beror av osäkerheter kring såväl 

efterkommande planering och beslut som övrig samhällsutveckling.  

Det finns tydliga mål att utgå ifrån i planeringen och miljöbedömning. Miljöbedömningen 

utvecklas i riktningen mot att vara både målledd och konsekvensfokuserad och främjar 

dialog om miljökonsekvenser och miljömål i planeringen. Planering och 

miljöbedömningsarbete innefattar uppföljning, vilken är värdefull utgångspunkt för andra 

planeringsskeden samt i den ”rullande” inriktnings- och åtgärdsplaneringen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är målgruppsanpassad för beslutsfattare och andra 

intressenter. Den innehåller en transparent och klar beskrivning av miljöeffekterna, ger 

överblick och möjliggör en samlad bedömning av de väsentliga miljöeffekterna som kan 

antas. Miljökonsekvensbeskrivningen underlättar därmed beslut och ställningstaganden.  

6.4.3. Förslag/rekommendationer  

För att nå det önskade läget för miljöbedömning i transportplanering behövs bättre 

förutsättningar genom insatser från regering, planeringsansvariga organisationer och andra 

berörda aktörer. Förslagen är relevanta oavsett om den planerade organisationen väljer att 

göra en miljö- eller hållbarhetsbedömning. 

Till regeringen 

Nedan utvecklas förslaget till regering i kapitel 5 samt rekommendationer för vad vi ser som 

avgörande förutsättningar för verkningsfulla miljöbedömningar: 

 Miljöbedömning är ett verktyg för generera viktiga beslutsunderlag och behöver 

nyttjas där den gör mest nytta. Det finns behov av att tydliggöra för vilka delar och 

beslut i planeringsprocessen det bör genomföras en miljöbedömning och i vilken 

omfattning, så att alla viktiga beslut blir miljöbedömda. En miljöbedömning bör 

göras även i arbetet med inriktningsunderlaget och tydligt ingå i uppdraget 
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 Det finns behov av att direktiv ger bättre förutsättningar för att genomföra 

verkningsfulla miljöbedömningar, t.ex. genom att uppdraget och dess tidplan 

anpassas till att genomföra en miljöbedömning och genom synkronisering med 

andra uppdrag såsom effektbedömningar. Detta för att möjliggöra miljöbedömning 

inklusive samråd och framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning som är ett 

relevant och användbart beslutsunderlag. 

 Miljöbedömningen ges en större betydelse i uppdragsdialogen med 

Näringsdepartementet vid inriktningsplanering och åtgärdsplanering.  

 

Till andra aktörer än regeringen inom transportplaneringen 

 De planerade myndigheterna bör anpassa tidplan, organisation, kompetens och 

underlag för att möjliggöra en verkningsfull miljöbedömning i enlighet med 

lagstiftningen.  

 De planerande organisationerna och andra berörda aktörer bör säkerställa att 

ändamålsenlig miljöbedömningskompetens finns.  

 Trafikverket och de regionala planupprättarna bör genomföra planeringen så att 

miljöbedömning och redovisning av miljökonsekvensbeskrivningen synkroniseras 

med övriga effektbedömningar. Ett exempel är att effekter på trafikarbete i 

framtagande av nationell och regionala planer bedöms – om än översiktligt – som 

underlag till att bedöma miljöeffekter av olika vägval så det kan ingå 

beslutsunderlag.  

 Trafikverket och de regionala planupprättarna bör genomföra samråd enligt 

miljöbalken som en integrerad del av dialogen med andra aktörer  under planarbete.  

 Miljöbedömningspraktiken (inkl. vägledning, metoder, kunskap mm.) behöver 

ständigt  utvecklas och anpassas till en ”ny” transportplanering som mer än idag 

omfattar inte bara fysiska infrastrukturåtgärder utan också t ex styrmedel och 

beteendepåverkande åtgärder. Praktiken behöver utvecklas gemensamt av berörda 

aktörer. I utvecklad praktik ingår en beskrivning av hur miljöbedömningar anpassas 

till planerings olika delar men samtidigt hänger ihop. Vidare behöver det utvecklas 

metoder och rutiner för att arbeta med scenarier, känslighetsanalyser och alternativ 

i planeringens samtliga delar där det är relevant. Skäl för val av olika alternativ bör 

tydligt framgå. 

 Åtgärdsvalsstudiemetodiken och vägledning behöver vidareutvecklas  för att 

hanteringen av miljökonsekvenser och val av alternativa sätt att uppnå ett syfte 

hanteras mer transparent och dokumenteras för användning i miljöbedömning av 

planer. 
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6.5. Prognoser, samhällsekonomi, värderingar och samlad 
effektbedömning  

En viktig del av arbetet med åtgärden Transportplanering 2.0 har varit dialog och ökad 

ömsesidig förståelse kring transport- och transportinfrastrukturplanering. Arbetet kring 

olika teman har bedrivits i arbetsgrupper där flera olika myndigheter varit representerade. 

Detta fördjupningsavsnitt är framtaget av en arbetsgrupp bestående av representanter från 

Trafikverket (sammanhållande), Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikanalys. 

Trafikverket är författare och avsändare samt står för slutsatserna. Innehållet i avsnittet har 

processats fram och är Trafikverkets tolkning av diskussionerna. Syftet med detta avsnitt är 

att sammanfatta och beskriva diskussionerna i arbetsgruppen, inklusive de delar där 

myndigheterna inte varit överens.  

6.5.1. Definitioner/förtydligande av begreppen Prognos och Scenario 

Begreppen prognos och scenario används på lite olika sätt inom svenska myndigheter. 

Därför definierar vi här hur vi använder begreppen i det följande.  

Prognos: Förväntad/beräknad utveckling av fordonspark, efterfrågan på transporter, 

trafikutveckling, utsläpp m.m. utifrån givna förutsättningar (infrastruktur, trafikutbud, 

skatter, avgifter, ekonomi, demografi etc.) och empiriskt verifierade samband/modeller för 

hur trafikutvecklingen påverkas av förutsättningarna. Prognoser kan alltså göras för olika 

uppsättningar av förutsättningar. Prognoser kan därmed användas för att undersöka vilka 

förutsättningar som krävs för att nå ett eller flera mål.  Trafikverkets basprognoser31 

används för att vid samhällsekonomisk analys (SEA) utgöra bakgrund för ett givet 

prognosår och där vara grunden för ett jämförelsealternativ (JA) för att sedan göra analyser 

av åtgärder jämförbara mot varandra. En prognos för olika utredningsalternativ (UA) görs 

och dessa jämförs mot samma JA vilket gör utredningsalternativen sinsemellan jämförbara. 

En trafik- eller transportprognos handlar om att titta framåt i tiden utifrån ett antal 

förutsättningar och/eller åtgärder, för att se hur trafiken och transporterna kan förväntas 

utvecklas givet dessa förutsättningar/åtgärder.  

Scenario: Detta är ett bredare begrepp. Det används t.ex. för att beskriva en viss 

kombination av förutsättningar som används i en prognos. Det används också för att 

beskriva en önskad utveckling i vissa specifika avseenden.  Ett visst prognosresultat kan 

också benämnas som ett scenario. Vad som menas med ett scenario behöver därför framgå 

varje gång begreppet används.  

”Backcasting” handlar om att definiera en specifik framtidssituation (t. ex. i form av en given 

transportmängd för ett enskilt transportslag)  och sedan identifiera vilka förutsättningar och 

åtgärder som skulle kunna leda till denna framtid. Backcasting skiljer sig alltså ifrån 

prognos och scenario genom att det framtida utfallet för de centrala variablerna bestämts 

inledningsvis. Resultatet av analysen är alltså snarare en viss uppsättning förutsättningar 

som leder till att målet nås.  

6.5.2. Nuläge: En översiktlig summering av hur situationen idag upplevs  

                                                           
31 I dagsläget utgår Trafikverkets basprognoser från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och 
planer för infrastrukturen, detta i enlighet med Regeringens proposition 2012/13:25 - Investeringar 
för ett starkt och hållbart transportsystem (Regeringens webbplats) 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2012/10/prop.-20121325/
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Prognoser och scenarier 

Den trafiktillväxt som ges av idag beslutade och aviserade styrmedel/åtgärder, och som 

speglas i Trafikverkets nuvarande basprognos32 anses inte vara förenlig med långsiktig 

hållbarhet, bl a beträffande aviserade klimatmål för transportsektorns koldioxidutsläpp. 

Att anpassa transportinfrastrukturen till en sådan trafikutveckling bidrar därmed troligen 

inte till att målet om långsiktig hållbarhet nås. Samtidigt är det troligen omöjligt att nå 

målet om långsiktig hållbarhet enbart genom anpassningar av transportinfrastrukturen. Att 

anpassa transportinfrastrukturen till en trafikutveckling för olika trafikslag som anses vara 

mer i linje med hållbar utveckling snarare än vad som är mest sannolikt utifrån givna och 

specificerade förutsättningar leder inte heller nödvändigtvis till att målet om långsiktig 

hållbarhet nås. Ett exempel är t.ex. om kapacitetsbrist på vägsidan leder till köbildning 

snarare än minskad trafik. Ett annat kan vara järnvägsinvesteringar som leder till ökad 

efterfrågan på tågtransporter, men inte till motsvarande minskning av vägtransporter.  

Naturvårdsverket och Energimyndigheten anser att eftersom vi är överens om att pla-

neringen bör utgå från att tillgängligheten utvecklas inom ramen för klimatmålet och i linje 

med övriga hänsynsmål, så borde det leda det till att man tar fram ett scenario där 

miljökvalitetsmålen nås (liksom övriga hänsynsmål). Tillsammans med förslag på nya 

infrastrukturåtgärder bör det även lämnas förslag på styrmedel och andra åtgärder så att det 

sammantagna förslaget når målen. Detta förslag bör också enligt Naturvårdsverket och 

Energimyndigheten utgöra huvudscenario (läs: basprognos, dvs utgöra JA vid 

samhällsekonomiska analyser av infrastrukturåtgärder) istället för att de 

samhällsekonomiska analyserna av infrastrukturåtgärder som idag har ett jämförelse-

alternativ med en trafikutveckling som inte förutsätter att klimatmålet nås. Andra scenarier, 

som utgår från beslutade, aviserade och /eller förväntade styrmedel, bör istället vara 

känslighetsanalyser.  

Trafikverket anför att vilken trafikutveckling som är inom ramen för att klimatmålet ska nås 

bland annat beror på vilka konkreta styrmedel och vilken form av klimatstyrmedel utöver de 

som redan beslutats som ytterligare kommer att användas och att man därför inte kan veta 

på förhand vilken trafikutveckling som är förenlig med måluppfyllelse. Se även de 

bedömningar som gjordes vid tidigare Inriktningsplanering där man kom fram till att det är 

inte självklart med styrmedel som ger en viss trafikutveckling. Valet av  styrmedel har stor 

inverkan på sambandet mellan fossilfrihet, körkostnad och trafikarbete. Styrmedel som 

driver på energieffektivisering hos vägfordon och användning av fossilfria drivmedel ökar 

inte automatiskt körkostnaderna. Prognosens syfte är att utifrån de förutsättningar som 

finns, bland annat i form av styrmedel, skatta/prognosticera den framtida 

trafikutvecklingen. Trafikverket avser att inför kommande planeringsomgång dels ta fram 

en fullständig trafikprognos som liksom tidigare bygger på beslutade förutsättningar, 

styrmedel och planer för transportinfrastruktur, dels en fullständig trafikprognos som 

dessutom innefattar även andra ej nu beslutade styrmedel. Dessa kan hämtas från 

exempelvis Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT) och 

regeringens Godstransportstrategi. Utifrån dessa två prognoser kan sedan inför 

nästkommande åtgärdsplanering väljas vilken som ska vara basprognos, dvs utgöra basen 

för ett jämförelsealternativ vid samhällsekonomiska analyser av åtgärder. 

                                                           
32 ”Basprognos” – Prognos för ett givet prognosår som utgör grunden (”basen”) för ett 
jämförelsealternativ (JA) vid samhällsekonomisk analys (SEA) av åtgärder i 
infrastrukturen/transportsystemet. För jämförbarhetens skull ska alla Trafikverkets 
samhällsekonomiska analyser av åtgärder utgå från samma JA, dvs Basprognosen. 
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För att säkerställa att transportsystemet utvecklas mot långsiktig hållbarhet  kommer det 

krävas kraftfulla politiska beslut beträffande såväl administrativa som ekonomiska 

styrmedel, vilket i sin tur gör det nödvändigt att kunna analysera effekter av sådana (och 

infrastrukturåtgärder) inom ramen för den långsiktiga planeringen.   

Vid möten i arbetsgruppen har externa parter fört fram att Trafikverkets basprognos är för 

styrande i transportplaneringen och att fler scenarier behövs. Det har även lyfts fram dels att 

det finns behov av fler möjliga scenarier – t ex hur man med ännu inte beslutade  styrmedel 

når klimatmålen – , dels att de känslighetsanalyser som genomförs idag inte får tillräcklig 

status och utrymme. Naturvårdsverket anser vidare att scenarier och prognoser behöver tas 

fram mer frekvent och löpande jämfört med i dag då basprognoserna tas fram vartannat år. 

Trafikverket har motiverat att framtagandet av basprognoser sker vartannat år med 

hänvisning till att detta är ett mycket resurskrävande arbete och att det tar lång tid att få 

fram alla bakomliggande underlag som t ex socioekonomiska förutsättningar. Samtliga 

parter anser att användning av prognoser i grunden är konstruktivt – men att användandet 

behöver utvecklas.  

I arbetsgruppen har det framförts att värderingar och scenariers inverkan på 

samhällsekonomiska kalkyler är svåra att förstå och känns otydliga. Naturvårdsverket har 

lyft att det är problematiskt att det inte tillräckligt tydligt synliggörs hur 

samhällsekonomiska kalkyler påverkas av olika scenarier, differentierade värderingar för 

olika trafikslag och eventuellt framtida förändrade värderingar. Trafikverket har noterat att 

effekten av differentierade värden för restid med tåg och bil på rangordning efter 

nettonuvärdeskvot är undersökt och att detta är av marginell betydelse.  

En bidragande orsak till otydlighet kan vara att de olika beslutsunderlagen är olika långt 

utvecklade. När det gäller den del av analysen som resulterar i samhällsekonomiska analyser 

använder vi i Sverige samma metod som övriga EU länder och som rekommenderas av EU 

kommissionen, CBA. De kalkylvärden och metoder som används bygger på kontinuerlig 

vetenskaplig forskning och de anpassas regelmässigt till svenska individers och företags 

preferenser och beteenden av arbetsgruppen ASEK. Till exempel har ASEK nyligen sett över 

hälsorelaterade värderingar (olyckor) och kommer att se över den kostnad för klimateffekter 

som gäller för närvarande. CBA analysen är en del av tre i den samlade effektbedömningen 

och det finns utvecklingspotential för fördelningsanalysen och analysen av kostnadseffektiv 

måluppfyllelse. 

Regeringens direktiv för prognoser 

I direktiven till åtgärdsplaneringen (efter riksdagsbeslut om prop 2012/13:25) daterade 

2012-12-20 framgår: ”Prognoserna för trafikutveckling ska utgå från nu beslutade 

förutsättningar, styrmedel och planer för transportinfrastrukturen” (sid 21). 

I Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 

perioden 2018-2029 framgår ”Trafikverket ska redovisa aktuella prognoser över 

personresandets och godstransporternas långsiktiga utveckling. Trafikverket ska redovisa en 

prognos enbart baserad på beslutad politik, en prognos som utöver beslutad politik 

inkluderar regeringens aviserade styrmedel och åtgärder samt en prognos som utöver 

beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder innehåller ytterligare styrmedel och 

åtgärder som enligt Trafikverket kostnadseffektivt kan minska transportsystemets utsläpp 

av växthusgaser.” Styrmedlen för det tredje scenariot var inte tillräckligt definierade för att 
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prognosmodellerna med den mycket korta tid som stod till buds skulle kunna hantera stora 

förändringar i både ekonomiska och infrastrukturella förutsättningar.  

I Infrastruktur för framtiden (prop 2016/17:21) kom inte några nya riktlinjer. Det hade då  

även framkommit att valet av styrmedel har stor inverkan på sambandet mellan fossilfrihet, 

körkostnad och trafikarbete. Styrmedel som driver på energieffektivisering hos vägfordon 

och användning av fossilfria drivmedel behöver dock inte nödvändigtvis öka 

körkostnaderna. Som exempel, i inriktningsunderlaget från 2015, gjorde Trafikverket en 

bedömning att trafiktillväxten i ett sådant scenario inte nödvändigtvis måste bli väsentligt 

annorlunda jämfört med scenarier som utgår från beslutade eller aviserade 

styrmedel/åtgärder.  

I ”Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av 

transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional 

transportinfrastruktur” finns inte heller någon anvisning om ändrade förutsättningar för 

prognoser och samhällsekonomi. Där står dock: ” I normalfallet ska föreslagna objekt inte 

förutsätta att andra icke beslutade åtgärder genomförs.” 

Så som Trafikverket har uppfattat det har senare direktiv inte ändrat förutsättningarna från 

riksdagsbehandlingen av prop 2012/13:25. Den förväntade trafikutvecklingen till (f.n.) 2040 

baserad på dessa förutsättningar ges av Trafikverkets basprognos som uppvisar stor tillväxt 

av transporter och trafik.  

Inför kommande planeringsomgång 

Inför kommande planeringsomgång planerar Trafikverket att ta fram flera olika 

bedömningar och analyser av olika scenarier och styrmedel. Trafikverket har för avsikt att ta 

fram två fullständiga prognosscenarier inom inriktningsplaneringen (utifrån beslutade och 

aviserade styrmedel respektive med eventuellt tillkommande styrmedel), där det sedan inför 

därpå följande åtgärdsplanering kommer behöva klargöras vilket av de fullständiga 

prognosscenarierna som ska utgöra basprognos. Som utgångspunkt för prognosscenariot 

med eventuella tillkommande styrmedel har Trafikverket för avsikt att nyttja underlag som 

”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” (SOFT) samt 

regeringens godstransportstrategi. Oavsett vilket scenario som beslutas användas som 

Basprognos kan beslutsunderlagen kompletteras med olika former av känslighetsanalyser. 

Samlad effektbedömning - SEB 

Samtliga parter har fört fram att användningen av delarna i Samlad Effektbedömning33 

(SEB) är obalanserad. Nettonuvärdeskvoten får större fokus jämfört med övriga delar och 

systemeffekterna tydliggörs inte i tillräcklig omfattning. Trafikverket har dock noterat att 

nettonuvärdeskvoten inkluderar effekter med bäring på samtliga mål förutom 

fördelningsmål.  

Naturvårdsverket anser att det finns en otydlighet kring begreppen samhällsekonomisk 

analys, samhällsekonomisk kalkyl, och samhällsekonomisk effektivitet. Trafikverket förstår 

detta och pekar på att begreppen så som de används inom transportsektorn är definierade i 

ASEK-rapportens kapitel 2. En kortversion av detta finns även publicerad på Trafikverkets 

                                                           
33 SEB:en består av analys av alla effekter utifrån tre olika perspektiv; 1) den samhällsekonomiska 
analysen, vilken innehåller såväl beräknade (nnk) som bedömda nyttor av effekter; 2) 
Fördelningsanalysen; 3) bedömning av transportpolitisk måluppfyllelseanalys mål för mål. I SEB:en 
finns även uppgifter om kostnadseffektivitet vilka skulle kunna utvecklas och användas mer. Detta 
gäller även de i SEB:en redovisade nyttorna kopplade till olika målområden.  



 
 
 
 
 
  Sida 47 (68) 

externa webbplats och definitioner går även att finna under länken till Rikstermbanken på 

Trafikverkets externa webbplats. Under 6.5.6 nedan har vi lyft in ASEKs kortversion samt 

även lyft in några andra förslag till definitioner av centrala begrepp som återfinns i detta 

tankepapper.   

Övrigt 

Det har i arbetsgruppen även framförts synpunkter kring att det finns behov av 

förtydliganden gällande hur prognoser och mål inom transportpolitiken samverkar. 

Naturvårdsverket har t.ex. framfört att det finns oklarheter kring begreppen 

prognosstyrning och målstyrning som behöver redas ut (Trafikverket betonar att dess 

planering är målstyrd).  De transportpolitiska målen är styrande och prognoserna ska vara 

ett av flera verktyg i planeringen för att undersöka hur man kan nå målen.  

Trafikverket kommenterar 

Vid transportplaneringen är det eftersträvansvärt att söka målsynergier. När sådana inte nås 

finns behov av en väl avvägd mix av åtgärder för väl avvägd måluppfyllelse. Även om 

målrelaterade effekter för klimat och trafiksäkerhet korrelerar positivt med kalkylernas 

nettonuvärdeskvoter för åtgärderna i den senaste åtgärdsplaneringen så tenderar 

klimateffekter (uttryckta i kronor) att vara små i förhållande till de totala effekterna i 

kalkylerna. Detta gäller t.ex. jämfört med motsvarande siffror för trafiksäkerhetseffekter och 

godseffekter som är avsevärt högre. Kostnadseffektivitetstalen för sänkta koldioxidutsläpp 

(kr/kg CO2) är också höga för de flesta investeringar som ingick i den senaste 

åtgärdsplanen.34 Detta indikerar att det är relativt dyrt att uppnå klimatmål med 

investeringar i transportinfrastrukturen och understryker återigen betydelsen av att kunna 

inkludera styrmedel i en framtida transportplanering.  

Trafikverket har fört fram att nuvarande arbetssätt för framtagande av prognoser baseras på 

riktlinjer fattade av regeringen, men att det finns behov av att fortsätta utveckla dagens 

arbetssätt vad gäller samhällsekonomi, trafikprognoser, socioekonomiska indata och samlad 

effektbedömning. Särskilt behöver fördelningsanalys- och måluppfyllelseanalysdelarna av 

Samlad Effektbedömning utvecklas.  

Trafikverket kommenterar 

En viktig fråga gäller relationen mellan samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig 

hållbarhet. Fördelningseffekter ingår inte i bedömningar av samhällsekonomisk effektivitet 

medan dessa ingår i de mål som identifierats för långsiktig hållbarhet. Detta kan tyda på att 

begreppen inte överlappar helt med varandra. Men skillnaderna kanske inte heller ska 

överdrivas. I vissa fall kan påstådda skillnader bero på hur jämförelsealternativ för en åtgärd 

definieras. Man kan också notera att det i forskningslitteraturen föreslagits att definitionen 

                                                           
34 Här avses ”kostnadseffektivitet” i snäv bemärkelse på så sätt att kostnaden är den 
samhällsekonomiska investeringskostnaden exklusive skattefaktor och inte den bredare definition 
som diskuteras i SOFT-rapporten. Där diskuteras något som kallas ”samhällsekonomisk 
kostnadseffektivitet” och verkar ligga närmare sådana kostnader som ingår i de samhällsekonomiska 
kalkylerna. Kostnadseffektivitet här avser f.ö. effekten för prognosåret relaterat till den 
annuitetsberäknade samhällsekonomiska åtgärdskostnaden. Se även 6.5.6 
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av en långsiktigt hållbar åtgärd är en åtgärd som bidrar till samhällsekonomisk effektivitet 

och som inte leder till välfärdsförluster för framtida generationer.  

Detta betyder inte att uppfyllande av kvantifierade och tidsatta mål som syftar till långsiktig 

hållbarhet alltid kan motiveras av samhällsekonomisk effektivitet. Det kan finnas (politiska) 

argument för att man vill ta den kostnaden och genom samhällsekonomiska analyser kan 

man undersöka hur målet kan uppnås kostnadseffektivt med acceptabla 

fördelningskonsekvenser. 

I övrigt kan man notera att det förstås finns tillkortakommanden kring analyser, 

effektbedömningar och osäkerhetsanalyser etc. vilka kan indikera skillnader mellan de två 

begreppen. Det finns även osäkerheter i effektbedömningarna och det behöver mer 

begripligt klargöras hur analysapparaten kring samhällsekonomisk effektivitet och 

hållbarhet ska hänga ihop och tillämpas för såväl kort som lång sikt. 

6.5.3. Önskat läge 

Prognoser och scenarier 

Planeringsprocessen bör resultera i objektiva och transparenta beslutsunderlag som ska 

kunna användas för att visa hur målen kan nås. Eftersom målen kan nås på flera sätt finns 

önskemål om att det inom transportplaneringen tas fram olika typer av 

prognoser/framtidsscenarier. Utöver det idag mest använda prognosscenario som utgår från 

idag beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder (läs: Trafikverkets basprognos35), finns 

önskemål om alternativa scenarier som visar på effekterna av mer kraftfulla 

styrmedel/åtgärder än de som idag finns aviserade. Såväl nyttan som kostnaden för olika 

alternativa scenarier ska om möjligt framgå och de bör studeras och användas tidigt i 

planeringsprocessen, dvs. främst i inriktningsplaneringsfasen.  

Trafikverket kommenterar 

Att ta fram fullständiga prognoser är ett mycket tids- och resursomfattande arbete, varför 

antalet sådana prognoser måste begränsas (idag tas en fullständig prognos fram vartannat 

år – basprognosen).  

Det finns önskemål om att kunna arbeta med alternativa scenarier på flera sätt. Dels i form 

av fullständiga prognoser som kan utgöra grund för samhällsekonomisk analys av enskilda 

infrastrukturåtgärder, dels i form av mer schablonartade effektberäkningar/bedömningar 

som på ett mer övergripande sätt kan nyttjas för att analysera olika styrmedel/åtgärders 

påverkan på transportsystemet.  

Det har också framförts som önskvärt att arbeta med s.k Backcastingscenarier inom 

transportplaneringen, där man utgår från ett givet framtida utfall (oftast en ”önskvärd 

situation”, t ex vad gäller mål för utsläpp av klimatgaser) och sedan söker härleda åtgärder 

(ekonomiska/administrativa styrmedel, infrastrukturåtgärder mm) som bedöms kunna leda 

fram till de trafik- och transportmängder som detta backcastingscenario innefattar. 

                                                           
35 Trafikverkets basprognos är en ”fullständig prognos”, vilket innebär att den är framtagen på ett 
sätt som dels gör den fullt ut tillämpbar för analyser av enskilda infrastrukturåtgärder mha 
prognosmodellerna Sampers/Samgods och dels klarar av att generera resultat på en nivå som gör 
dem implementerbara i Trafikverkets uppsättning av kalkylverktyg för samhällsekonomiska 
beräkningar. 



 
 
 
 
 
  Sida 49 (68) 

I arbetsgruppen har det förts fram att det inte huvudsakligen är modellerna eller metoderna 

som är problematiska. Det viktigaste är vilken typ av åtgärd som analyseras, på vilket sätt vi 

gör det och hur vi tolkar resultaten. Det är viktigt att utveckla och genomföra 

systemanalyser för att se totaleffekter som olika paket av åtgärder/styrmedel  ger upphov 

till, samt utveckla metoder och modeller för steg 1 och steg 2 åtgärder. Vidare vore det 

önskvärt med ett bredare samarbete mellan myndigheter kopplat till detta. Det finns 

önskemål och behov av bredare samverkan kopplat till styrmedelsanalys – exempel som 

nämnts är plattformen för tillämpad samhällsekonomi inom miljömålen,  ASEK samt 

samarbete kring socioekonomiska indata. 

Som noterats tidigare avser ”prognos” en beskrivning av framtiden utifrån en viss 

uppsättning förutsättningar. Förutsättningarna för prognoserna bör presenteras tydligare 

samtidigt som det behöver förtydligas  hur prognoser används på olika nivåer (systemnivå, 

nationell, regional och lokal nivå). Trafikverket noterar att detta finns dokumenterat i olika 

riktlinjer som publiceras på Trafikverkets webbplats. Men de kan behöva lyftas fram på ett 

tydligare sätt för att undvika missförstånd kring detta.  

Samlad effektbedömning - SEB 

Det är viktigt att SEB utgör ett transparent och överskådligt beslutsunderlag . Den behöver 

utvecklas så att den speglar alla aspekter på ett jämbördigt vis och att syftet och effekter 

tydliggörs. Önskat läge är att SEB:en är ett verktyg för att spegla åtgärders samtliga effekter 

ur flera perspektiv.   

Trafikverket kommenterar 

Oavsett vilken prognos som valts som utgångspunkt kan man skildra olika perspektiv i en 

samhällsekonomisk analys (SEA) och SEB. Exempelvis genom att visa sammanvägning av 

alla effekter enligt samhällsekonomisk metod utifrån individers och företags preferenser 

eller genom att redovisa kostnadseffektiv partiell måluppfyllelse av tillgänglighet, klimat och 

säkerhet, eller genom att tydligt redovisa hur nyttor utifrån effekter fördelar sig mellan 

grupper och geografi. För att uppnå detta bör redovisningsteknik särskilt utvecklas vad 

gäller fördelningsanalysen och den kostnadseffektiva partiella måluppfyllelsen. 

Den Samlade Effektbedömningen (SEB) bör utvecklas för att på ett bättre sätt spegla en 

åtgärds eller en plans effekter. Samtliga effekter bör redovisas utifrån tre olika objektiva 

perspektiv fast det rör sig om samma effekter (samhällsekonomisk analys, 

måluppfyllelseanalys och fördelningsanalys). Idag redovisas ofta det samhällsekonomiska 

perspektivet mer detaljerat utifrån en SEA. Måluppfyllelseanalysen bör bli tydligare och 

bland annat i ökad utsträckning för olika partiella mål kunna redovisa kostnadseffektiv 

måluppfyllelse. Kostnadseffektivitetstal finns redan i dagens SEB men de kan utvecklas och 

lyftas fram tydligare. Även fördelningsanalysen bör kunna bli tydligare inte minst vad gäller 

sociala effekter. På detta sätt kan man få en mer balanserad uppmärksamhet kring SEB:ens 

tre perspektiv som ledning när man utanför SEB:en ska förena dessa perspektiv med ett 

fjärde mer subjektivt perspektiv (politik, etik, organisation och vision). SEB:en kan ses som 

en ”multikriterieanalys” som beskriver samma effekter utifrån tre olika perspektiv, och inte 

viktar mellan dessa perspektiv. Det tre perspektiven samhällsekonomisk effektivitet, 

kostnadseffektiv måluppfyllelseanalys och fördelningsanalys motsvarar det som på engelska 

brukar beskrivas som ”efficiency”, ”effectiveness” och ”equity”. 
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Strävan bör vara en väl avvägd måluppfyllelse. Det bör klaras ut vilka effekter på mål/delmål 

som bör utgöra restriktioner i samband med alternativgenereringen av åtgärdsförslag. 

Tydlig redovisning av effektivitet och effekter vid alternativgenereringen ger möjlighet att 

backa eller tänka om innan man bundit upp planering och politik vid en specifik lösning. 

Övrigt 

Det har även framförts behov av en ökad samverkan mellan de olika verktyg som används i 

planeringen – t ex prognoser, kalkyler, SEB, miljöbedömning, sociala 

konsekvensbedömningar. SEB:ar har olika roll som beslutsunderlag i olika typer av beslut, 

t.ex. val av lösning/utformning planläggning och som prioriteringsunderlag i 

åtgärdsplaneringen. Ett annat önskat läge är fortsatt utveckling av arbetssätt kring 

användning av basprognos med tillhörande känslighetsanalyser.  

Trafikverket kommenterar 

Trafikverket månar om att beslutsunderlagen är öppet tillgängliga via Trafikverkets hemsida 

och att personal och anlitade konsulter arbetar objektivt och neutralt när man tar fram 

objektiva beslutsunderlag som ska kunna omfattas av alla oavsett preferenser. Trafikverket 

skiljer nogsamt på vilka resultat som analyser ger och analytikerns eller samhällets 

preferenser för hur det borde vara. Våra SEB:ar utgår från tre objektivt beskrivna 

perspektiv. Det fjärde perspektivet, dvs politik, etik och så vidare tillkommer utanför de 

objektiva beslutsunderlagen när man avväger mellan olika beslutsunderlag för att bygga och 

besluta om planer och satsningar. Dessa avvägningar och beslut ska självklart redovisas lika 

transparent som själva beslutsunderlagen. 

6.5.4. Förslag/rekommendationer 

Prognoser och scenarier 

Alternativa scenarier kan studeras och användas tidigt i planeringsprocessen, t. ex. inför den 

transportpolitiska propositionen. I ett sådant mer övergripande och tidigt planeringsarbete 

kan mer schablonartade effektberäkningar vara lämpliga att nyttja för att analysera olika 

styrmedel/åtgärders påverkan på transportsystemet.  

När man kommer till att ta fram beslutsunderlag för enskilda infrastrukturåtgärder bör man 

dock utgå från fullständiga trafik- och transportprognoser som bygger på ett scenario vad 

gäller teknisk, socioekonomisk och ekonomisk utveckling.  

Ett tänkbart scenario som kan utgöra en grund för enskilda infrastrukturåtgärdsanalyser är 

att i likhet med Trafikverkets nuvarande basprognoser, utgå från idag beslutade och 

aviserade styrmedel/åtgärder. Ett annat tänkbart scenario är att utgå från någon 

kombination av ”möjliga” styrmedel/åtgärder som bedöms kunna komma i någon form. 

Här finns av naturliga skäl många möjligheter, men ur  ett planerings- och resursperspektiv 

kan i nuläget enbart ett scenario utgöra grund för att ta fram fullständiga trafik- och 

transportprognoser vilka i sin tur kan användas för analys av enskilda infrastrukturåtgärder.  

Trafikverket kommenterar  

Prognoser baserade på idag beslutade och aviserade styrmedel/åtgärder ger en bild av det 

framtida transportsystemet och fungerar som ”nollalternativ” för åtgärder som utvärderas; 

d.v.s. detta är en bästa gissning av vad som händer om man inte vidtar några åtgärder utöver 

de som redan är beslutade. Prognoser kan även kompletteras med styrmedel/åtgärder som 

ej finns beslutade eller aviserade idag och även en sådan bild kan som ett alternativ 
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användas som ”nollalternativ” för åtgärder som ska utvärderas.  För att kunna jämföra 

många enskilda analyser gentemot varandra samt för att ge jämförbar information inför en 

prioriteringsprocess i samband med framtagande av förslag till Nationell Plan måste de 

enskilda åtgärderna analyseras mot bakgrund av samma bild av det framtida 

transportsystemet. Denna bild kan bestå av idag beslutade och aviserade styrmedel/åtgärder 

eller ett alternativ innefattande ett antal ännu ej beslutade eller aviserade styrmedel. 

Effekter och kostnader för nya styrmedel givet befintlig infrastruktur måste också 

analyseras.  

Ett tredje alternativ som beskrevs i avsnitt 6.5.3 är att ta fram ett önskat scenario över 

framtiden vilket även det kan göras på flera olika sätt. Sådana scenarier (”backcasting”) 

föreslås användas för att analysera olika policys och andra åtgärder som skulle kunna bidra 

till det önskade scenariot. Såväl fullständiga prognoser, mer schablonartade 

effektberäkningar som backcastingscenarier kan även kombineras med känslighetsanalyser.  

Trafikverket kommenterar  

Trafikverket har påbörjat ett förberedande arbete inför kommande planeringsomgång och 

då framförallt inför kommande Inriktningsplanering. Utgångspunkten i det arbetet är de 

fyra scenarier avseende vilka styrmedel och åtgärder i infrastrukturen som krävs för att 

minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser från regeringsuppdraget ”Åtgärder för att 

minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser” (2016:111) 

Trafikverket planerar att  inom Inriktningsplaneringen ta fram fullständiga prognoser för 

två olika scenarier där sedermera ett av dessa väljs för att utgöra grund för genomförande av 

åtgärdsanalyser i den kommande Åtgärdsplaneringen. Förslag till dessa båda scenarier är: 1) 

Ett scenario baserat på ”Beslutade och aviserade styrmedel/åtgärder”; 2) Ett scenario 

grundat på SOFT + regeringens godstransportstrategi. För mer information om scenario 2, 

se nedan:  

Omställningen av transportsystemet behöver stå på tre ben enligt SOFT-rapporten: (i) ett 

mer transporteffektivt samhälle, (ii) energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt 

(iii) högre andel förnybara drivmedel. Omställningen bör enligt rapporten även baseras på 

ett antal principer för styrmedel och åtgärder; t.ex. att de inte ska motverka klimatmålen och 

att målen nås till så låga samhällsekonomiska kostnader som möjligt samt att insatserna 

behöver beakta fördelningspolitiska konsekvenser. Exempel på styrmedel är förändringar i 

koldioxidskatten,  förändrade reseavdrag och vägslitageskatter. 

Det saknas idag mycket kunskap om effektsamband för framförallt steg 1 och 2 åtgärder 

trots att projekt pågår i syfte att utveckla kunskapen. Sådana samband och relaterade 

analysverktyg är särskilt betydelsefulla mot bakgrund av de förslag som tas upp i SOFT-

rapporten.  

I godstransportstrategin ingår bland annat längre fordon och 74-tonslastbilar. 

Samlad effektbedömning - SEB 

SEB:en behöver utvecklas som beslutsunderlag vad gäller målanalys och fördelningsanalys 

– ett förslag som diskuterats är att försöka ta fram nyckeltal även inom dessa områden. 

Samtliga delar i SEB bör lyftas fram eftersom de visar olika perspektiv. Den 
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samhällsekonomiska analysen (SEA) är en sammanvägning av alla effekter utifrån 

individers och företags preferenser. Fördelningsanalysen ska vara en objektiv beskrivning av 

hur olika effekter och nyttor tillfaller olika grupper eller landsändar. Måluppfyllelsen ska 

visa hur effekter går mot de olika målen och hur kostnadseffektiv den måluppfyllelsen är. 

Sammanvägning av dessa olika perspektiv görs utanför de objektiva och transparenta 

beslutsunderlagen. Hur denna sammanvägning görs och vilka aspekter som ligger bakom 

val, exempelvis fokus på vissa mål, ska självfallet nogsamt redovisas. Vidare behöver 

systemeffekterna tydliggöras i SEA och SEB. 

Övrigt 

Ska arbetssätt fortsätta utvecklas och förändras krävs nya direktiv och riktlinjer. Dessutom 

kan mer resurser komma att krävas. Genomförbarheten av en förändring måste vägas in. 

Vidare kräver naturligtvis ett eventuellt utvecklingsarbete förankring såväl inom 

Trafikverket som Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Tillförs ytterligare prognoser 

och scenarier är det även viktigt att se över de känslighetsanalyser som görs i dag – läggs 

något till bör det övervägas om något som redan görs idag kanske också kan tas bort.  

Fallstudier 

Ett exempel från verkligheten som tagits upp i Temaområdet fallstudier inom TP 2.0 är 

Vårbybron. Detta fall anser Naturvårdsverket är exempel på prognosstyrd planering – detta 

är en flaskhals som uppstår till följd av att förbifart Stockholm byggs. Skulle inte förbifart 

Stockholm byggas skulle inte denna flaskhals uppstå och ingen bro skulle byggas. 

Trafikverket anser att fallstudien visar på ett exempel på hur prognoser är användbara för 

att hantera framtida trafikförändringar. Eftersom man oavsett hur man konstruerat 

basprognosen måste ta hänsyn till tidigare fattade eller aviserade beslut när man tar fram 

det jämförelsealternativ man ska använda för att jämföra analyserad åtgärd mot. 

Ett annat exempel, där inte något verkligt exempel tagits fram, är då kommuner och 

regioner har en uppfattning om framtida trafikförändring och Trafikverket har en annan 

uppfattning. Kommuner och regioner kan ha en uttalad ambition att dämpa trafikökningen 

samtidigt som Trafikverkets basprognos inom samma geografiska område utifrån fortsatt 

ekonomisk eller demografisk utveckling alternativt utifrån kommunens planering visar på 

en fortsatt trafikökning. Denna situation medför målkonflikter. 

6.5.5. Redogörelse för eventuella olikheter i synsätt  

Naturvårdsverket och Energimyndigheten menar att det är problematiskt att det är 

basprognosens trafikutveckling som ligger till grund för de samhällsekonomiska kalkylerna 

för olika infrastrukturåtgärder (basprognosen utgör grund för jämförelsealternativet) då den 

bygger på antagandet att inga styrmedel (utöver de som redan är beslutade eller aviserade) 

kommer att förändras och att klimatmålet (troligen) därmed inte kommer att nås (i 

analysen). Man menar att om politikerna istället justerar styrmedel och andra åtgärder för 

att nå det klimatmål de genom det klimatpolitiska ramverket förbundit sig att nå så kommer 

detta att påverka trafikutvecklingen och därmed även lönsamheten för de olika 

infrastrukturåtgärderna (i analyserna). Man menar därför att de samhällsekonomiska 

kalkylerna därmed ger en skev bild där åtgärder som inte är förenliga med klimatmålet 

framstår som mer lönsamma än vad de skulle bli om de beräknades utifrån en mer hållbar 

och – givet det klimatpolitiska ramverket – mer sannolik trafikutveckling. Man menar att 

denna problematik förstärks ytterligare av den inducerade trafik som ytterligare ökar 

behovet av styrmedel som styr i en annan riktning, och därmed ytterligare skulle påverka 
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lönsamheten i de gjorda investeringarna. Man menar att om infrastrukturen istället 

anpassats efter en annan trafikutveckling så hade istället en sådan trafikutveckling gynnats. 

Trafikverket delar bilden att det är vilka styrmedel som politiken inför som har störst 

påverkan på måluppfyllelsen vad gäller det klimatpolitiska ramverket. Politiken är (nästan) 

överens om att klimatmålen ska nås för transportsektorn men det finns inte koncensus om 

vilka styrmedel som ska användas. Vilka styrmedel och vilken mix som man de facto 

kommer att använda kommer att ha mycket stor betydelse för hur trafiken utvecklas. Vi vet 

därför inte hur stor trafiken kommer att bli och hur den kommer att fördela sig mellan olika 

trafikslag för den uppsättning styrmedel som faktiskt kommer att användas för att uppnå 

klimatmålen (se även ovan om SOFT rapportens förslag till tre ben för omställningen och 

förslag till principer för styrmedel). När man gör samhällsekonomiska och andra analyser av 

investeringsåtgärder är det viktigt att notera att det är skillnaden i trafik mellan 

jämförelsealternativet och utredningsalternativet som i första hand påverkar vilket innebär 

att inbördes förhållande när man jämför mellan olika analyser blir ganska robust. Mot 

bakgrund av detta vill Trafikverket ta fram två fullständiga prognoser inför kommande 

planeringsomgång varav en som tidigare utgår från beslutade och aviserade förutsättningar, 

styrmedel och planer för infrastrukturen och en dessutom innehåller ytterligare styrmedel 

som kan bidra till att man når klimatmålen för transportsektorn. Styrmedel som har någon 

form av förankring och som kan hämtas exempelvis från SOFT och regeringens 

godstransportstrategi. Den trafikutveckling vi har idag drivs framförallt av ekonomiska och 

demografiska förändringar samt hur bebyggelseplanering sker. De förändringar som sker 

via utveckling i planerna är i förhållande till det stora trafikarbetet och befintlig 

infrastruktur en relativt marginell företeelse. Det innebär att det inte räcker att försöka 

anpassa infrastruktursatsningar och nyskapad eller inducerad trafik via en önskad 

trafikutveckling. För att förhindra framtida trafikinfarkter och kapacitetsbrist för alla 

trafikslag och samtidigt nå fossiloberoendet måste man påverka med kombinationen 

styrmedel, teknikutveckling och infrastruktur. För inducerad trafik och backcasting se 

nedan. 

Naturvårdsverket lyfter fram följande punkter för att nå önskat läge: 

 Det krävs förändrade attityder hos de som arbetar med frågorna.  

 Tillvägagångssätt i transportplanering med användande av prognos- och 

scenarioverktyg kan för ökad koppling till alla transportpolitiska mål inklusive 

hänsynsmål utvecklas så att planerna och åtgärderna i en huvudprognos utgår från 

ett backcastingscenario där tillgänglighet utvecklas inom ramen för att planerna 

sammantaget bidrar till att hänsynsmålen nås 

 Den inducerade trafiken måste tydliggöras  

 Differentierade restidsvärden behöver ses över.  

 Samhällsekonomiska tidsvinster av uteblivna resor genom tillgänglighet som t ex 

inte innebär fysisk transport, t ex telekommunikationer, närhet m fl sätt att minska 

transportefterfrågan och trafikarbete behöver synliggöras i Trafikverkets modeller.  
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Trafikverkets kommentarer till ovanstående punkter: 

Trafikverket arbetar för att medarbetare och konsulter inom detta område ska ha ett 

objektivt förhållningssätt och lägger stor vikt vid att redovisa neutrala och transparenta 

beslutsunderlag via sin hemsida. Vid sammanvägning av beslutsunderlag inför planbygge 

eller beslut är det viktigt att vi tydligt redogör för vilka delar av beslutsunderlagen och andra 

överväganden (exempelvis mål) som utgör grunden för förslagen. 

Ett backcastingscenario är intressant som känslighetsanalys men går dock inte att bryta ner 

till fullständig prognos. Genom backcastingscenariot kan man analysera hur starkt olika 

styrmedel bidrar till målet. Med hjälp av den informationen kan man i senare skeden göra 

bättre prognoser (”forecasting”) där de styrmedel man vill genomföra samverkar med 

varandra och andra företeelser för att få en basprognos som man i sin tur kan använda för 

att utgöra jämförelse mot de ytterligare effekter man kan uppnå via fysiska åtgärder i 

transportsystemet. 

Finns särskilt  PM om inducerad trafik. Trafikverkets prognosmodeller fångar den 

inducerade trafik som uppstår av förbättrad kapacitet i transportsystemet. Dessa effekter är 

relativt små sett till det totala persontrafikarbetet vilket framgår i den samlade 

effektbedömningen av förslag till Nationell transportplan och länstransportplaner för åren 

2018-2029. Det senare betyder dock inte att den inducerade trafiken av en åtgärd behöver 

vara liten. Dessa effekter redovisas också i den samlade effektbedömningen för enskilda 

åtgärder. Trafikverkets persontransportmodell (Sampers) utgår dock från oförändrad 

markanvändning. Förändrad markanvändning beror i huvudsak av kommunernas fysiska 

planering (översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser). Därmed krävs även 

förändringar i den fysiska planeringen för att den inducerade trafiken som inte fångas i 

Sampers ska realiseras. Förändrad markanvändning kan dock på lång sikt ha potential att 

påverka efterfrågan på resor och transporter och därigenom trafikarbetet. En god 

samhällsplanering underlättar möjligheterna att välja hållbara resor och transporter. Vissa 

investeringar kan ha effekter på lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service (t.ex. i 

form av köpcentra). Verktyg för att bedöma effekten av förändrad markanvändning på 

trafikutveckling kopplad till investeringar finns. En tillämpning av sådana modeller på 

investeringar i Stockholm indikerar att effekterna på resultaten i de samhällsekonomiska 

kalkylerna i allmänhet är små.36 Detta tyder på att det kan vara informativt att använda 

markanvändningsmodeller för att belysa effekter på inducerad trafik vid större investeringar 

eller paket av åtgärder. Samtidigt är förändrad markanvändning också i huvudsak styrt av 

kommunernas fysiska planering (översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser).  

Vid förhandlingsstyrd planering som t.ex. Sverigeförhandlingen kan det vara särskilt väsentligt 

att beakta förändrad markanvändning i utredningsalternativet eftersom det kan finnas villkor 

om bostadsbyggande explicit kopplat till byggandet av transportinfrastrukturen. Detta 

hanterades på olika sätt i de analyser av höghastighetsjärnvägen vilka genomfördes under 2015 

och 2016. 

Finns PM om differentierade tidsvärden. Trafikverket noterar att differentierade tidsvärden 

i praktiken inte har någon större effekt på rangordning av åtgärder enligt 

nettonuvärdeskvoter. Utgångspunkten för tidsvärden och trafikmängder i kalkylerna är att 

de avspeglar individernas val och därmed sammanhängande preferenser snarare än 

preferenser bestämda på annat sätt. Tidsvärdena avspeglar den uppoffring som individen 

förknippar med en timme på tåg resp. bil – ett högt värde innebär alltså en stor uppoffring. 

                                                           
36 CTS Working paper 2013:32 ”Land-use impacts in transport appraisal”. 
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Skillnaderna i tidsvärde implicerar alltså att det sitter fler individer på tåget än i bilen 

jämfört med vad som hade varit fallet om tidsvärdena hade varit lika.   

Ja, modellerna behöver regelmässigt skattas om utifrån förändrade beteenden och teknisk 

utveckling (en omskattad modell kommer att implementeras i relativ närtid). 

6.5.6. Ordlista med några samhällsekonomiska och andra begrepp 

ASEK (Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 

transportsektorn) –En myndighetsgemensam arbetsgrupp inom transportområdet 

bestående av Trafikverket (ordf.), Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, 

Trafikanalys, Transportstyrelsen och Stockholms Läns Landsting/SL. ASEK-arbetet stöds av 

ett vetenskapligt råd bestående av vetenskapligt expertis inom ämnesområdena 

nationalekonomi, miljöekonomi, regionalekonomi och transportanalys. ASEK gruppen ger 

ut och uppdaterar regelbundet ASEK rapporten. 

”Backcasting” (scenario) -  handlar om att definiera en specifik framtidssituation (t. ex. i 

form av en given transportmängd för ett enskilt transportslag)  och sedan identifiera vilka 

förutsättningar och åtgärder som skulle kunna leda till denna framtid. Backcasting skiljer sig 

alltså ifrån prognos och scenario genom att det framtida utfallet för de centrala variablerna 

bestämts inledningsvis. Resultatet av analysen är alltså snarare en viss uppsättning 

förutsättningar som leder till att målet nås.  

Basprognos – Prognos för ett givet prognosår som utgör grunden (”basen”) för ett 

jämförelsealternativ (JA) vid samhällsekonomisk analys (SEA) av åtgärder i 

infrastrukturen/transportsystemet. För jämförbarhetens skull ska alla Trafikverkets 

analyser av åtgärder (utredningsalternativ – UA) jämföras mot samma JA, dvs 

Basprognosen. Trafikverkets basprognos är en ”fullständig prognos” vilket innebär att den 

är framtagen på ett omfattande sätt som gör att den är fullt ut tillämpbar för analyser av 

enskilda infrastrukturåtgärder och hela systemanalyser. 

CBA (Cost-benefit analysis) – Det engelska namnet på metoden ”kostnads-nytto-

analys”, och den benämning som används i akademisk litteratur. Analysmetod som bygger 

på nationalekonomisk Välfärdsteori. 

CEA (Cost-effectiveness analysis) – ”kostnads-effekt-analys”, samhällsekonomisk 

anlaysmetod där man begränsar till att minimera den samhällsekonomiska kostnaden för 

ett handlingsalternativ som skapar en viss effekt eller ger en viss grad av måluppfyllnad (för 

total samhällsekonomisk effektivitet krävs både kostnadsminimering och 

samhällsekonomisk lönsamhet). Se även ”samhällsekonomisk kostnadseffektivitet”. 

Ekonomi – Ekonomi är att hushålla md begränsade resurser på bästa möjliga sätt. Handlar 

om att välja mellan olika handlingsalternativ på bästa sätt med hänsyn till skapande och 

användning av resurser. 

Ekonomisk välfärd - Inom samhällsekonomisk teori är välfärd lika med medborgarnas 

behovstillfredsställelse och nytta av konsumtion, av såväl varor och tjänster som materiella 

som immateriella resurser. Den totala välfärden i samhället är lika med nivån på 

befolkningens levnadsstandard.  
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Fördelningsanalys – Att redovisa Nyttor och/eller Effekters fördelning på olika 

socioekonomiska grupper eller geografiska områden eller över tid mellan generationer. 

Utöver de rena effektivitets och hållbarhets aspekterna för en åtgärd finns ett intresse att 

beakta en åtgärds effekter på ett sådant sätt så att det går att beakta det som på engelska 

kallas ”Equity” vilket ungefär motsvarar ”rättvisa” eller ”sedvanerätt”. 

Hållbar utveckling – Se nedan under ”Långsiktig hållbarhet” 

Inducerad Trafik – Inducerad trafik handlar om att det finns ett samband mellan utbud 

och efterfrågan. Då kapaciteten eller kvaliteten ökar så minskar uppoffringen för att färdas 

på infrastrukturen vilket ökar efterfrågan. Inducerad trafik definierar den trafik som 

nygenereras av ökad kapacitet och är alltså trafik utöver den som omfördelas till den nya 

vägen/järnvägen i tid eller från andra trafikslag. Inducerad trafik omfattar inte ökad trafik 

på grund av att befolkning eller ekonomiskt utrymme ökar. Inducerad trafik i form av 

nygenererad trafik analyseras med stöd av prognosmodellen Sampers.   

Kostnadseffektivitet – se Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet 

Långsiktig hållbarhet (eng. Sustainability) – I forskningslitteraturen har det föreslagits 

att definitionen av en långsiktigt hållbar åtgärd, är en åtgärd som bidrar till 

samhällsekonomisk effektivitet och inte leder till välfärdsförluster för framtida generationer. 

I Agenda 2030 definieras ”Hållbar utveckling” (eng. ”Sustainable development”) som en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre av varandra 

beroende perspektiv: det sociala, miljön och ekonomin. Agenda 2030 syftar till att uppnå en 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.  

Nettonuvärde – Skillnaden mellan den Samhällsekonomiska Nyttan (Effekterna uttryckta 

i kronor) under en åtgärds livslängd och den Samhällsekonomiska Kostnaden (uppoffringen 

i samhället att avstå från andra alternativa användningar av resurserna) uttryckt i kronor 

diskonterat till ett nuvärde. Om Nyttan minus Kostnaden är positiv är åtgärden att betrakta 

som Samhällsekonomiskt Lönsam. 

NNK – netto nuvärdes kvot. En matematisk kvot där en åtgärds samhällsekonomiska  

Nettonuvärde (Nytta minus Kostnad) ställs i relation till den samhällsekonomiska 

kostnaden för att genomföra åtgärden. Används för att kunna jämföra och rangordna olika 

stora handlingsalternativs samhällsekonomiska lönsamhet sinsemellan. 

Prognos (Trafik- och transportprognoser) (eng. ”Forecasting”)  -  

Förväntad/beräknad utveckling av fordonspark, efterfrågan på transporter, trafikutveckling, 

utsläpp m.m. utifrån givna förutsättningar (infrastruktur, trafikutbud, skatter, avgifter, 

ekonomi, demografi etc.) och empiriskt verifierade samband/modeller för hur 

trafikutvecklingen påverkas av förutsättningarna. Prognoser kan alltså göras för olika 

uppsättningar av förutsättningar. Med ”fullständig prognos” avses en omfattande prognos 

som skulle kunna bli en Basprognos. 

Resurser - ekonomiska resurser och finansiella resurser – Ekonomiska resurser är 

lika med realekonomiska resurser i form av varor och tjänster, färdigvaror och insatsvaror, 

materiella och immateriella tillgångar. Finansiella resurser är lika med pengar och andra 

finansiella värdehandlingar. 

Samhällsekonomisk analys (SEA) – Analys av ett handlingsalternativs ekonomiska 

konsekvenser och totala värde för samhället som helhet. Det är en analys där effekter 

värderas genom priser (marknadspriser eller beräknade skuggpriser) men kan även omfatta 

verbala beskrivningar av svårvärderade effekter. En komplett samhällsekonomisk analys 
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består av en kalkylsammanställning plus verbala beskrivningar av relevanta 

samhällsekonomiska effekter som är svårvärderade. 

Samhällsekonomisk effektivitet (eng. ”Efficiency”  även ungefär ”inre effektivitet” eller 

”systemeffektivitet”) – Total samhällsekonomisk effektivitet uppnås om resursanvändning 

och produktion (av varor, tjänster etc) är anpassad efter konsumenternas behov och 

efterfrågan och sker till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Samhällsekonomisk 

effektivitet innebär att vi uppnår största möjliga sammanlagda nytta av landets samlade 

resurser och totalt sett högsta möjliga nivå på levnadsstandard för befolkningen i samhället. 

Samhällsekonomisk effektivitet innebär emellertid inga garantier för att de totala nyttorna i 

samhället är jämt eller rättvist fördelade över befolkningen (se därför även under 

”Fördelningsanalys”). 

Samhällsekonomisk intäkt – Värdet av positiv nyttoeffekt (ökad nytta för någon) eller 

inbesparad kostnad (undvika minskad nytta). 

Samhällsekonomisk kalkyl – Den del av den samhällsekonomiska analysen som utgörs 

av en sammanställning och summering av effekter som är värderade i ekonomiska termer, 

d.v.s. genom marknadspriser eller skuggpriser. En komplett samhällsekonomisk analys 

består av en kalkylsammanställning plus verbala beskrivningar av relevanta 

samhällsekonomiska effekter som är svårvärderade. 

Samhällsekonomisk kostnad - Värdet av den negativa nyttoeffekten av att en resurs 

förbrukas eller är upptagen och inte kan användas till annan produktion eller konsumtion. 

Utgifter och utbetalningar handlar om att flödet av pengar men kostnader handlar om själva 

användningen/förbrukningen av reala resurser. Den samhällsekonomiska kostnaden 

bestäms av alternativkostnaden, som är det högsta värde som någon annan användare 

skulle varit beredd att betala för resursen.  

Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet (eng. ”Effectiveness” vilket ungefär även är 

”yttre effektivitet” eller ”resultateffektivitet”) – En begränsad form av samhällsekonomisk 

effektivitet där man minimerar den samhällsekonomiska kostnaden för ett 

handlingsalternativ som skapar en viss effekt eller ger viss grad av måluppfyllnad. För total 

samhällsekonomisk effektivitet krävs både kostnadsminimering och samhällsekonomisk 

lönsamhet. Mål om samhällsekonomisk kostnadseffektivitet tillämpas i de fall nyttan av ett 

visst handlingsalternativ (effekten eller måluppfyllelsen) är svårvärderad i ekonomiska 

termer. Se även ”CEA”. 

Samhällsekonomisk kostnads-nytto-analys – Alternativ benämning på 

samhällsekonomisk analys. Svensk version av begreppet ”cost-benefit analysis”. 

Samhällsekonomisk lönsamhet – Samhällsekonomisk lönsamhet uppnås om den totala 

nyttan för medborgare eller organisationer av alla positiva effekter av ett handlingsalternativ 

är större än kostnaderna för alla resurser som förbrukas (både prissatta och icke-prissatta) 

på grund av alternativet. Handlingsalternativ som är samhällsekonomiskt lönsamma, dvs 

ger en samhällsekonomisk vinst, bidrar till att samhällsekonomisk effektivitet uppnås.  

Samlad Effektbedömning (SEB) – Den samlade effektbedömningen belyser tre olika 

perspektiv på ett handlingsalternativs alla effekter; bidrag till samhällsekonomisk 

effektivitet via såväl beräknade (NNK) som bedömda nyttor av effekter, bidrag till 

kostnadseffektiv måluppfyllelse mål för mål och en fördelningsanalys över vilka som tar del 
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av effekterna/nyttorna. Dessa tre perspektiv som avser helheten är inte viktade sinsemellan 

utan det skall göras av beslutsfattarna som dessutom själv skall komplettera med ett fjärde 

perspektiv i form av ex. vision, politik, etik och organisatoriska överväganden. 

Scenario - Det används t.ex. för att beskriva en viss kombination av förutsättningar som 

används i en prognos. Det används också för att beskriva en önskad utveckling i vissa 

specifika avseenden.  Ett visst prognosresultat kan också benämnas som ett scenario. Vad 

som menas med ett scenario behöver därför framgå varje gång begreppet används. 

Styrmedel - De verktyg som det offentliga kan ta i anspråk för att påverka olika aktörers 

agerande i en riktning som är gynnsam för uppfyllandet av specifika politiska mål. 

Trafikarbete -  Avser mängd utfört arbete i trafiken. Exempel på detta är antal körda 

kilometer, antal flygplansrörelser på en flygplats eller antal cyklar i trafik på en viss väg 

under en dag. Uttrycks i fordonskilometer. 

Transportarbete -  Avser den nyttoskapande delen av trafikarbetet. Härmed avses 

exempelvis antal person- eller tonkilometer. 

Välfärdsekonomi – normativ nationalekonomisk teori som behandlar marknaders och 

marknadsekonomins funktion ur effektivitetssynpunkt. 
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6.6. Social hållbarhet 

6.6.1. Nuläge: Utgångspunkter 

Målbilden är att transportplaneringen ska ha ett tydligare helhetsperspektiv med sikte på 

socialt hållbar utveckling. Det innebär att planeringen måste utformas så att den stödjer en 

god social utveckling, där olika medborgares skilda behov och förutsättningar beaktas vid 

utveckling av transportsystemen. Idag synliggörs varken förutsättningar, konsekvenser eller 

mål för social utveckling tillräckligt bra i planeringen. Till stora delar finns både vilja och 

förståelse för att social utveckling ska vara en utgångspunkt för planeringen, men inom 

många områden saknas specifik kunskap och metoder för att beskriva och värdera sociala 

nyttor eller onyttor i de dagliga planeringsprocesserna.  

Ambitioner finns sedan tidigare att förbättra planeringen för att ge den ett tydligare socialt 

hållbarhetsperspektiv, vilket framgår av den Trafikverkets rapport  ”Ett inkluderande 

samhälle, PM till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029”. Om dessa frågor ska 

kunna inarbetas i den fortlöpande planeringen krävs dock en medveten satsning på fortsatt 

kunskaps-och metodutveckling. 

6.6.2. Önskat läge: Vad behöver belysas? 

För att åstadkomma en socialt hållbar transportplanering anser vi att i första hand följande 

områden behöver inarbetas eller vidareutvecklas i det fortsatta arbetet. 

Transportplaneringens påverkan på frågor med anknytning till mänskliga rättigheter, t 

ex jämställdhet, barnperspektiv och tillgänglighet för funktionsnedsatta. Inom detta område 

finns delvis etablerad kunskap och arbetsrutiner men det behöver vidareutvecklas för att 

successivt bli ett alltmer naturligt inslag i vardagsplaneringen. 

Transportplaneringens påverkan på olika grupper av befolkningen - äldre, ungdomar, 

grupper med olika socioekonomiska förutsättningar -  är viktigt att belysa. Här behövs både 

kunskaps- och metodutveckling som möjliggör analys och effektbeskrivningar på olika 

nivåer. 

Bostadsförsörjning bör vara ett centralt perspektiv i framtidens transportplanering. 

Inledande försök med effektbeskrivningar har gjorts i transportplanerna för 2018-2029 

vilket bör kunna vidareutvecklas framöver. En avgörande faktor är att hitta ett fungerande 

samspel mellan transportplaneringen och den generella bostadsplaneringen på nationell, 

regional och lokal nivå.   

Folkhälsa bör lyftas in som en social hållbarhetsfråga i transportplaneringen. Även här 

handlar det om att hitta ett lämpligt samspel med folkhälsoarbetets generella processer men 

också att utveckla lämplig metodik för att bättre inkludera  dessa frågor i 

transportplaneringens processer med miljöbedömningar och ÅVS:er. 

Medborgardeltagandet i transportplaneringen behöver förstärkas. Det bör ske både inom 

transportplaneringens egna processer med t ex miljöbedömningar men också genom att 

utveckla ett fungerande samspel med anknytande planeringsprocesser som den kommunala 

översiktsplaneringen.  
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Åtgärder för att motverka negativa effekter av segregation, både boendesegregation där 

individer eller grupper av individer lever rumsligt åtskilda och bostadssegregation där olika 

typer av bostäder är rumsligt åtskilda, är en viktig samhällsfråga som måste beaktas även i 

transportplaneringen, både i städer och på landsbygden. Kunskaps- och metodutveckling 

krävs för att hitta vägar framåt för hur detta ska hanteras i den löpande 

transportplaneringen. Vi ser här också anledning att lyfta frågor kring samverkande 

faktorer, t ex kopplat till barriäreffekter som kan uppstå till följd av förändringar i 

transportinfrastrukturen. 

I en bred ansats för att skapa ett socialt hållbart transportsystem behöver frågorna om 

livskvalitet och livsvillkor lyftas in på ett medvetet sätt. Det är nära kopplat till behovet 

av att inkludera medborgarna i transportplaneringen. 

6.6.3. Förslag till prioriterade fortsatta steg inom social hållbarhet 

Vi anser att följande insatser bör prioriteras i det fortsatta arbetet; 

• Bredda transportplaneringens målbeskrivning för att synliggöra social hållbarhet. 

• Uppföljningsbara mål och indikatorer sätts upp för social  hållbarhet inför varje 

planeringsomgång 

• Metodutveckling för sociala effekt- och konsekvensbedömningar 

• Inventering av kunskapsbehoven för att inkludera och synliggöra sociala 

hållbarhetsfrågor i ÅVS:er och fortsatt objektsplanering.  

• Se till att vi får rätt processer, både inom transportplaneringen och i anknytning till 

andra processer 

• Ta fram ett fylligare kunskapsunderlag i form av checklistor och handledningar mm 

som stöd för dem som planerar 
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6.7. Åtgärdsvalsstudier 

Metodiken för åtgärdsvalsstudier (ÅVS) introducerades 2011 och tillämpas nu i mycket stor 

utsträckning som förberedande studie innan en eventuell efterföljande fysisk 

planläggningsprocess för transportinfrastruktur startar. Den huvudsakliga tillämpningen 

ligger på att studera transportproblem lokalt men det förekommer även ÅVS på längre stråk, 

exempelvis Stockholm – Oslo. 

6.7.1. Nuläge 

ÅVS-metodiken är ett värdefullt tillskott till transportplaneringen och har möjliggjort en 

ökad systematik och transparens för de processer som föregår den fysiska planeringen. De 

erfarenheter som vunnits under de år som metodiken tillämpats pekar emellertid på några 

områden som kan vidareutvecklas för att transportinfrastrukturplaneringen bättre ska bidra 

till en långsiktigt hållbar utveckling.  

a) Initiativet bakom en ÅVS baseras till övervägande del på att det finns 

tillgänglighetsbrister i transportsystemet. Funktionsmålet blir därför normalt 

dominerande i målbilden samtidigt som miljöaspekter lätt kommer i skymundan, något 

som kan bli ett problem i främst större ÅVS’er där potentiellt stora miljövinster kan 

finnas vid miljömässigt kloka vägval tidigt i planeringen. Otillräcklig miljökompetens 

kan även bidra till att ekologisk hållbarhet inte tillgodoses i alla ÅVS-studier. 

b) Många steg 1 och 2-åtgärder har svårt att göra sig gällande i en ÅVS och i efterföljande 

genomförande. Det finns flera orsaker:  

 kommuner och regioner tenderar att förorda steg 3- och steg 4-åtgärder p g a att det 

är lättare få statlig finansiering för dessa än för steg 1- och steg 2-åtgärder37 

 kommuner och regioner tendera att förorda steg 3- och steg 4-åtgärder eftersom de 

ofta sammanfaller med exempelvis stadsutvecklingsambitioner där om- och 

nybyggnad är huvudscenariot  

 behov av utvecklad kunskap om vad steg 1 och 2-åtgärder består av och hur 

ansvarsfördelningen ser ut för utredning, finansiering och genomförande, 

 bristande spridning av kunskap och behov av utvecklad kunskap om kostnader, 

effekter och samverkan med steg 3 och 4-åtgärder,  

 otydligt ansvar för genomförandet av steg 1 och steg 2-åtgärder och därmed en 

splittrad ansvarsbild både under en ÅVS och i förvaltningen av överenskomna steg 1 

och 2-åtgärder efteråt,   

 aktörer som ingår i ÅVS-arbetet deltar med önskemål om viss fysisk åtgärd. 

c) En ÅVS resulterar normalt i en lista med en mix av flera åtgärder som anses behövas för 

att komma tillrätta med de identifierade problemen. Det förekommer att förslag på 

åtgärder som tydligt motverkar uppställda miljömål (nationella mål, såväl som mål som 

formulerats under ÅVS-arbetet) ändå tas med som förslag på listan. Det är också ofta 

svårt att utläsa om alla åtgärder krävs samtidigt och hur stora delar av ”problemen” som 

                                                           
37 Trafikverket (2016:043) Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser – ett 
regeringsuppdrag, sida 30, samt Energimyndigheten, Trafikverket, Boverket, Trafikanalys, 
Naturvårdsverket och Transportstyrelsen (2017) Strategisk plan för omställning av transportsektorn 
till fossilfrihet, avsnitt 2.1.5 
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de enskilt eller tillsammans med andra tar om hand. Något som försvårar bedömning av 

åtgärdernas effekter är att det potentiellt finns möjlighet till ett successivt 

genomförande av åtgärder.  Steg 1 och 2-åtgärderna kan i vissa fall utföras relativt 

snabbt samtidigt som steg 3 och i synnerhet steg 4-åtgärderna kan dröja åtskilliga år. 

d) Flera studier och rapporter38 pekar på att bristande finansiering är ett av många skäl 

till varför kommuner och regioner inte jobbar med steg 1- och 2-åtgärder i större 

utsträckning. En slutsats från studien är att utvecklingen av arbetet med steg 1- och 2-

åtgärder borde angripas med ett helhetsgrepp på den palett av hinder som föreligger. 

Regioner och större kommuner lyfter bristande finansiering som ett mer betydande 

hinder än mindre kommuner (som ofta inte jobbar med steg 1- och 2-åtgärder i samma 

utsträckning). Läs mer i Strategisk plan för omställning av transportsektorn till 

fossilfrihet (avsnitt 2.1.5).39 

e) Vi konstaterar även att regeringen sagt följande i klimatstrategin och 

fastställelsebeslutet av nationell plan: ”Trafikverket ska identifiera eventuella problem 

med att uppfylla regeringens ambition avseende fyrstegsprincipen, särskilt steg ett- och 

steg två-åtgärder. Om sådana problem identifieras ska Trafikverket omgående redovisa 

detta till regeringen tillsammans med förslag till lösningar som säkerställer regeringens 

ambitioner.” Regeringen har i fastställelsebeslutet beslutat att ge Trafikverket i uppdrag 

att arbeta vidare med två informations- och kunskapshöjande insatser samt att för två 

ytterligare insatser inkomma med utförligare information40. Regeringen har även 

under augusti 2018 gett Trafikverket ett antal anknytande uppdrag, främst inom ramen 

för godstransportstrategin41. 

                                                           
38 Uppföljning av länsplaner för transportinfrastruktur 2014-2025. Förslag på indikatorer för 

uppföljning. VTI PM. Stockholm: Väg- och transportforskningsinstitutet; Energimyndigheten 2017. 

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. ER 2017:07. 

Miljömålsberedningen SOU 2016:47; Livet efter ÅVS. FOI-studie om förutsättningar för 

genomförande av steg 1-2-åtgärder efter avslutad åtgärdsvalsstudie " (WSP 2016); Odhage, John: 

”Otraditionella lösningar med traditionella medel” (KTH 2017); SKL: ”Steg 1- och steg 2-åtgärder i 

regional och kommunal planering. Hinder och uteblivna nyttor” (WSP/SKL 2018) 

39 Energimyndigheten, Trafikverket, Boverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och 
Transportstyrelsen, 2017, Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet 
40 Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, i enlighet med förslaget till nationell plan, genomföra 
insatser som avser.  

 Medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken  

 Öppen kollektivtrafikdata   
Regeringen uppdrar åt Trafikverket att inkomma med utförligare beskrivningar gällande följande 
insatser.  

 Åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet  

 Utveckling av mobilitet som tjänst/kombinerad mobilitet 
41 Uppdrag - exempel:  
En strategi som kan möta framtidens moderna godstransportsystem  

 Utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad 

 Inrätta ett kansli för att bistå nationella godstransportrådet 

 Inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart 

 Kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen 

 Verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg 

 Intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter 

 Utreda var och om längre lastbilar bör tillåtas.  

 Hur man kan öka antalet tunga fordon som kan köras på fossilfria drivmedel.  

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/en-strategi-som-kan--mota-framtidens-moderna-godstransportsystem/
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f) ÅVS-metodiken har många beröringspunkter med andra aktörers planerings-processer, 

framförallt den kommunala översiktsplaneringen. Vi ser brister i hur dessa processer 

har koordinerats med varandra och tror att stora mervärden kan skapas om detta kan 

förbättras, inte minst när det gäller förankringen av de slutsatser som framkommer av 

en ÅVS-process. 

Inom Trafikverket finns ett ansvar för att förvalta ÅVS-metodiken. Följande pågår: 

g) En studie som genomförs med FOI-medel pågår dels om nyttan med ÅVS och dels om 

kostnadsbedömningar främst för steg 1 och 2, klart oktober 2018.  

h) Myndighetssamverkan kring ÅVS-metodik finns etablerad med främst Boverket och 

Sveriges kommuner och landsting. Även länsstyrelserepresentanter, representanter för 

länsplaneupprättarna, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet ingår i denna 

samverkan som dock har varit vilande senaste åren. 

i) Fortlöpande erfarenhetsutbyte finns internt på Trafikverket tillsammans med en 

handlingsplan för förbättringsåtgärder 

6.7.2. Önskat läge 

 ÅVS initieras för brister med bäring på såväl funktionsmål som hänsynsmål. 

 ÅVS-metodiken tillämpar fyrstegsprincipen fullt ut. 

 Givet att ÅVS utgör ett steg som föregår de långsiktiga planerna och den fysiska 

planläggningen – ÅVS:er genererar byggstenar till efterföljande planering – ska det 

inom ÅVS genomföras relevanta och tillräckliga bedömningar av miljöeffekter med god 

koppling till efterföljande miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken. 

 Resultaten av ÅVS:er omhändertas i transportinfrastrukturplaneringen och kan erhålla 

statlig medfinansiering oavsett om det är åtgärder i fyrstegsprincipens steg 1,2,3 eller 4. 

 ÅVS-metodiken är på ett tydligt sätt integrerad med andra processer, exempelvis 

kommunal översiktsplanering, större infrastrukturprojekt och utformning av 

stadsmiljöavtal. 

6.7.3. Förslag/rekommendationer:  

För att vissa steg 1- och 2-åtgärder ska komma till stånd kan det vara motiverat att staten 

genom Trafikverket och de regionala planupprättarna får möjlighet att bidra till 

finansiering. Det gäller främst påverkansåtgärder som till exempel testresenärskampanjer 

och andra mobility managementåtgärder liksom åtgärder för effektivare nyttjande av 

befintlig transportinfrastruktur till exempel förändrat utbud och delningstjänster. 

Möjligheten att bidra med finansiering saknas idag. I så fall krävs antingen specifika 

uppdrag eller att gällande förordningar för statlig medfinansiering via nationell 

                                                           
Goda exempel ska leda till fler stadsgator  
Uppdrag att ta fram en samling exempel om mångfunktionella gator  
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/goda-exempel-ska-leda-till-fler-stadsgator/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/09/uppdrag-att-ta-fram-en-samling-exempel-om-mangfunktionella-gator/
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transportplan respektive länsplaner ändras. För att klarlägga potentialer i ovanstående bör 

frågan utredas avseende ansvarsfördelning och finansiering för de aktuella åtgärdstyperna 

Förslag till regeringen (Trafikverkets förslag): 

Regeringen har i samband med arbetet med reviderad nationell plan för perioden 2018-

2029 gett Trafikverket i uppdrag att föreslå så kallade informations- och kunskapshöjande 

insatser. En förutsättning ska enligt uppdraget vara att de är kostnadseffektiva och ger 

värdefulla bidrag till de transportpolitiska målen. Sådana insatser bör styras genom 

tidsbegränsade uppdrag42.   

Vi föreslår att regeringen återkommer med ytterligare sådana uppdrag. 

Förslag till regeringen (Naturvårdsverkets förslag): 

I Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet föreslås att frågan om 

finansiering utreds avseende ansvarsfördelning och finansiering för åtgärdstyper inom steg 

1- och 2. Vi föreslår att Trafikverkets mandat tydliggörs och utökas, genom mindre 

förordningsjusteringar43, för att möjliggöra för staten att genom transportplanerna 

nationellt och regionalt medfinansiera samt att Trafikverket ska ha mandat att arbeta 

bredare med steg 1- och steg 2-åtgärder oavsett väghållaransvar och skede i 

planeringsprocessen.  

Förordningsjusteringar med syfte att åstadkomma just detta har tidigare föreslagits av IVL 

201744  och i Naturvårdsverkets remissyttrande om Trafikverkets inriktningsunderlag 2018-

2029 (dnr NV-08178-15) finns konkreta förslag till mindre ändringar som regeringen kan 

beakta.  

Egna åtaganden från myndigheterna:  

 ÅVS-metodiken är viktig ur ett Transportplanering 2.0-perspektiv och metodiken men 

också dess tillämpning, behöver fortsatt utvecklas och förvaltas. Hanteringen av de 

utvecklingsbehov som nämns ovan är angelägna och arbete kring några områden pågår. 

Avstämning av ytterligare aktivitetsbehov utöver de som redan pågår inom ramen 

Trafikverkets ÅVS-förvaltning bör ske inom den myndighetssamverkan som finns kring 

förvaltningen. 

 Trafikverket tar initiativ till att aktivera den vilande gruppen för myndighetssamverkan 

kring ÅVS-metodiken. 

 Arbeta fram en samsyn kring vad steg 1 och 2-åtgärder består av och hur utrednings-, 

finansierings- och genomförandeansvar kan fördelas  

 Utreda vilka effektiva steg 1 och 2-åtgärder som saknar naturlig finansiär på lokal och 

regional nivå och ge förslag på tänkbara lösningar. 

 Vidareutveckla kunskapen hos berörda aktörer om steg 1 och 2-åtgärder liksom deras 

effekter och samverkan med steg 3 och 4-åtgärder 

                                                           
42 Se även ovan under punkt e) 
43 Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m., Förordning (1997:263) om länsplaner för regional infrastruktur, samt Förordning (2009:236) 
om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
44 IVL, 2017, Småreformer för miljöanpassat resande 
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 Kommuner och regioner bör se över sin planeringsprocess i syfte att på ett bättre sätt 

integrera trafikstrategier och särskilt steg 1 och 2 åtgärder som identifieras så att dessa 

genomförs. 

 Efter det att studierna kring nyttan med ÅVS samt steg 1 och 2 är redovisade tar 

Trafikverket, Boverket och SKL ställning till behovet av att se över den skriftliga 

vägledningen kring ÅVS. Översynen sker i så fall i samråd med etablerad 

myndighetssamverkan kopplad till ÅVS-förvaltningen. En del i översynen bör gälla hur 

bedömning av miljöeffekter samt val av alternativa sätt att uppnå ett syfte ska hanteras 

under ÅVS och hur det kopplar till miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken och den 

kommunala översiktsplaneringen. 
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7. Bilaga De transportpolitiska målen 

 

TRANSPORTPOLITIKENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 

och näringslivet i hela landet. 

 

Under det övergripande målet har regeringen satt upp funktionsmål och hänsynsmål med 

ett antal prioriterade områden. 

 
FUNKTIONSMÅL 
Tillgänglighet 

HÄNSYNSMÅL 
Säkerhet, miljö och hälsa 

Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov. 

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

 
För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet anges följande preciseringar: 
 

Preciseringar av funktions- och hänsynsmål 
FUNKTSIONSMÅL HÄNSYNSMÅL 
Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

 
Kvaliteten för näringslivets transporter 
förbättras och stärker den internationella 
konkurrenskraften. 

 
Tillgängligheten förbättras inom och 
mellan regioner samt mellan Sverige och andra 
länder. 
 
Arbetsformerna, genomförandet och 
resultaten av transportpolitiken medverkar till 
ett jämställt samhälle. 
 
Transportsystemet utformas så att det är 
användbart för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt 
använda transportsystemet, och vistas i 
trafikmiljöer, ökar. 
 
Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, 
gång och cykel förbättras. 

Antalet omkomna inom vägtransportområdet 
halveras och antalet allvarligt skadade minskas 
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 
 
Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och 
fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och 
antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 
och 2020. 
 
Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
järnvägstransportområdet och 
luftfartsområdet minskar fortlöpande. 
 
Transportsektorn bidrar till att 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet beroende av 
fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en 
fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen. 
 
Transportsektorn bidrar till att övriga 
miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. 
Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där 
transportsystemets utveckling är av stor 
betydelse för möjligheterna att nå uppsatta 
mål. 

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