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Hur kan förutsättningarna för att cykla på landsbygden förbättras?
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Fyrstegsprincipen
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Tänka om

4
Bygga nytt
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3
Bygga om



Måluppfyllelse – Hållbart transportsystem
Samspel mellan nationell, regional, lokal nivå

Bidrar med olika åtgärder i respektive nivåer, men mot till samma mål och inriktningar

Nivå Exempel styrmedel

Systemnivå Styrmedel, tex Trängselskatter
Systemanalyser

Geografisk Regional nivå, tex Trafikstrategi

Avgränsning Lokal nivå, tex parkeringspolicy
ÅVS

Detaljnivå Anläggningar och transportlösningar
Planläggning Utformning som styr beteenden, tex cykelvägar.



ÅVS per region
Hanterade, 

antal
Varav avslutade,

antal Storlek, tyngdpunkt

Nord 13 6 Liten

Mitt 14 7 Mellan

Stockholm 26 14 Extra stor

Öst 28 9 Extra stor

Väst 46 22 Extra  stor/stor

Syd 62 24 Liten

Tot TrV 2020 189 82 Extra stor el liten

Resultat 2020, ÅVS & Fyrstegsprincipen

Åtgärder fördelade enl igt  fyrstegsprincipen och per 
aktör

• Totalt 1331 åtgärder (fler än 2019)

• 70% Trv, 30% annan aktör 

• Mest steg 3-åtgärder (39% av alla åtgärder)

• Trafikverket åtar sig flest 2-4 åtgärder (80/20)

• Externa aktörer åtar sig flest steg 1 åtgärder (80/20)

Antal slutförda ÅVS:er

• 82 st jämfört med 83 st 2019

• Flera har avslutats runt årsskiftet

• Corona, budgetnedskärningar, omarbetningar och extra förankringar

M 0583 M 1093



Inriktningsunderlag



Regeringsuppdrag till Trafikverket
Inriktningsunderlag inför 

transportinfrastrukturplanering för en 
planperiod 2022–2033 / 2022–2037

Redovisas 30 oktober 2020



Inriktningsunderlaget
– Ett underlag för infrastrukturpropositionen



Viktiga utgångspunkter i uppdraget 

• Inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två 

alternativa planperioder, 2022–2033 resp. 2022–2037

• Förslagen ska utgå från nuvarande anslagsnivå på 622,5 mdr (12 år) samt 

+/- 20% (till detta kommer intäkter från banavgifter, trängselskatter och 

medfinansiering)

• Klimatmålet en central utgångspunkt

• Analys av styrmedel och åtgärder som hållbart och kostnadseffektivt når 

klimatmålet.

• Fyrstegsprincipen vägledande



Växande befolkning 
och ekonomi driver på 
transportefterfrågan  

• Ökning av persontransportarbetet 

med 25–30 procent och gods-

transporterna upp mot 50 procent

• Teknikutvecklingens och 

Covid-19 pandemins effekt osäker.

• Slutsatserna och rekommendationerna 

i inriktningsunderlaget är robusta för 

osäkerheter kring trafikutveckling.



Hårda prioriteringar 
kommer att krävas

• Den ekonomiska planeringsramen 
motsvarande gällande plan räcker 
varken för genomförande av 
namngivna investeringsåtgärder 
eller för ett vidmakthållande som 
upprätthåller funktionaliteten

• Ekonomiskt utrymme saknas för nya 
investeringar i förhållande till 
gällande nationell plan



Kostnaderna för 
att underhålla 
vägarna ökar!

Vägkroppar och 
vägtrummor

t i l l  stor del utt jänta

Teknisk utveckling
avancerade system

63%
byggdes innan 1970

Mötesfria vägar 
högre underhållskostnader

26 %
trafikökning

1990–2015

Ökade 
tillåtna

fordonsvikter

Ökat
underhålls-

behov



Hållbara och kostnads-
effektiva styrmedel 
och åtgärder för att 

nå klimatmålen



Ur inriktningsunderlaget

”Satsningar på förbättrade alternativ till vägtransporter skapar ofta stora nyttor genom att 

bidra till flera transportpolitiska mål. Kollektivtrafik, gång och cykel är ofta yt-, kostnads- och 

miljöeffektiva sätt att skapa hög tillgänglighet, i synnerhet i täta stadsmiljöer, och 

järnvägstransporter är överlägsna för många res- och transportbehov.”

”Vissa trimningsåtgärder syftar till att förbättra för cykel-, gång- och kollektivtrafiken. Det 

bidrar till ökad aktiv mobilitet vilket har positiva hälsoeffekter ”
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Trafikanalys RVU

Av persontransporterna sker drygt 70 procent av det totala resandet med bil, mätt i 

personkilometer. 

Det regionala resandet (resor under tio mil enkel väg) utgör drygt 70 procent av allt 

resande. Drygt 50 procent av inrikes resor var 2019 enligt myndigheten Trafikanalys 

resvaneundersökning till eller från arbetsplats, skola eller i tjänsten. 

Syftet med övriga 50 procent var resor var service, inköp, fritidsresa eller annat ärende. Bil var 

det huvudsakliga färdsättet vid ungefär hälften av resorna. Knappt 20 procent gjordes med 

kollektiva färdmedel och knappt 30 procent till fots och med cykel

För att skapa förändring av beteende krävs fysisk infrastruktur som 

skapar förutsättningar. 
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Utvecklingsbehov lagstiftning för att öka 
fördelarna för cykel som färdmedel.

Trafiklagstiftningen bör ändras så att det blir möjligt att utforma trafikregleringar speciellt 

anpassade för cykeltrafik. 

Trafikförordningen har sin utgångspunkt i de motordrivna fordonens förutsättningar.

Cykeln och mopeden är andra typer av fordon som erbjuder andra förutsättningar.
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Utveckling – några uppgifter



Behovet av samordnad planering inkluderar 
samordningen mellan olika sektorer såväl som 
mellan olika planeringsnivåer

• Regional samordning

‒ Dra nytta av det tydligare regionala mandatet

• Samordning med kommuner

‒ Viktigt i hela processen från tidiga skeden till detaljplaner och bygglov

• Samordning med andra aktörer inom infrastrukturplaneringen

‒ Ansvarsområden måste vara tydliga

‒ Samordna åtgärder i olika aktörers infrastruktur

• Förhandlingsplanering

‒ Konsekvent ansvar för finansiering
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Omställningen till fossilfrihet 

• Teknikutveckling och forskning kring 

nya eller förbättrade funktioner, fordon 

och farkoster samt drivmedel för alla 

trafikslag

• Ökad kunskap om hur 

klimatpåverkande utsläpp kan 

minskas, t.ex. lösningar som bidrar till 

snabb elektrifiering i alla trafikslagen.

• Ökad kunskap om hur skatter, lagar 

och reglering samt andra inhemska 

och globala drivkrafter kan påverka 

möjligheten att minska utsläppen från 

transportsystemet. 
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Exempel på viktiga forsknings- och innovationsområden

Nyttja och förvalta existerande 

infrastruktur 

• Infrastrukturområdets forskning behöver 

än mer ske ur ett livscykelperspektiv 

• Ny kunskap om hur kostnadseffektivitet 

kan kombineras med minskad 

miljöpåverkan, hur omställning till cirkulär 

ekonomi kan ske med resurseffektiva 

giftfria cirkulära flöden

• Forskning som bidrar till ökad säkerhet 

och god tillgänglighet i befintlig och 

framtida infrastruktur



Länsplaner för regional 
transportinfrastruktur



Länsplaner
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• Tas fram och beslutas av de regionalt 

utvecklingsansvariga regionerna, med stöd 

av bland annat Trafikverket 

• Omfattar främst investeringar i statliga vägar 

och cykelbanor som inte ingår i 

stamvägnätet

• Möjlighet att också medfinansiera åtgärder i 

nationell plan

• Bör vara fortsatt prioriterade utifrån behov

• Förslag till inriktningar utgår från dagens 

nivå och ökar respektive minskar med 20 

procent 
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Pågående uppdrag att rapportera

• Frågan om begränsningen markåtkomst. Med bibehållet 

väghållaransvar.

• Trafikverkets förutsättningar att genomföra vissa steg 1 och steg 2 

åtgärder. (Ska levereras under våren 2021)
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Tack för mig!

Rami.yones@trafikverket.se
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mailto:kenny.dolleris@trafikverket.se


Bygdeväg (smal enfältsväg med breda vägrenar)
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Krav Råd

Exempel 

Sommarcykelväg ”Sommarcykelväg” – här anges i 

råd hur utformningen bör vara



39

Råd

Man hänvisar ofta Cykelflöden till 

sommarmedeldygn – här anges vad 

som avses.
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Krav Råd

Cykelfält har fått 

utformningskrav 

och breddmått


