
Delbetänkande Kommunikationskommitténa;

SOU 1996:26





K75 5°"7a..f
.S613Oct,

minM utredningaroffentligaStatens
WM 1996:26

M Kommunikationsdepartementet

ikursNy
trafikpolitiken

KommunikationskommitténDelbetänkande av
1996Stockholm



SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar SOU och Dsav svararFritzes, Offentliga Publikationer, uppdrag Regeringskansliets förvaltningskontor.av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Fax: 08-20 50 21
Telefon: 08-690 91 90

Svara på remiss. Hur och Varför. Statsrådsberedningen, 1993.
En liten broschyr underlättar arbetet för den skall pâsom remiss.- som svara

Broschyren kan beställas hos:
Regeringskansliets förvaltningskontor
Arkiv- och informationsenheten
103 33 Stockholm
Fax: 08-790 09 86
Telefon: 08-405 24 81

Omslag: Elsa Wohlfahrt

NORSTEDTS TRYCKERI AB ISBN 91-38-20186-0
Stockholm 1996 ISSN O375-250X



1996:26SOU

förchefenochstatsrådetTill
Kommuni

förchefen1994december22denbemyndigadeRegeringen
uppdragmedkommittétillkallaKommunikationsdepartementet att en

Sverige.ikommunikationernaförnationell planutarbetaatt en
detiingåskakommunikationsplannationelltillförslagEtt

decemberden 1framläggaska senastkommitténslutbetänkande som
januaridelbetänkande den 15iocksåingick ettuppdraget att1996. I

inriktningtillförslaginriktningaralternativa samt avredovisa1996 ge
Del-1998-2007.periodenunderinfrastruktureniinvesteringar

förändringartillförslageventuellainnehållaocksåskullebetänkandet
planeringssystemet.inivåerolikapåförankringenpolitiskadenav

förförlängd tidmedgettönskemålkommitténsefterharRegeringen
1996.den ltilldelbetänkandet mars

lfebruari 1995förordnades denbemyndigandet somstödMed av
riksdags-ordförande,tillikaAnnerberg,Rolfgeneraldirektörledamöter
riksdags-Johansson,försäljningschef KarinAndersson,Elvingledamot

riksdagsledamotNilsson,riksdagsledamot BoMarklund,Leifledamot
riksdags-Siby,IngemarföretagarekooperativSegelström,Inger

ochSmithKarin SvenssonadjunktSkårvik,Kenthledamot
Westerberg.Perriksdagsledamot

ekonomi-april 1995denkommittén 5biträdaSom attexperter
Arwidsson,departementsråd BengtÅke Andersson,direktör
Ewerstein,SonjadepartementssekreterareBlom,Catharinaenhetschef

kommunikationsdirektör YngveGustavsson,Yvonnedirektör
HelendepartementssekreterareKarlsson,StaffandirektörJohansson,

RichardvägdirektörLundin,civilingenjör IngemarKällberg,
direktörverkställandeNilsson,sakkunnig LarspolitiskMontgomery,

föredragandeCarina Norgren,departementssekreterareNordell,Olof
Öhman.avdelningschef HansochSmithdirektör EvaNyström,Göran

Gustavssondirektör Yvonne1995juni avden 1 ersattesFrån
Skagersjö.civilingenjör Bengt

Carlsund,direktör Boförordnades experteraugusti21Den som
Gustavsson,MariaglesbygdsrådEriksson,Mariaprojektledare

direktörKajsa Larsson,studerandeKarlström,Urbangeneraldirektör
Norberg,HelenedepartementssekreterareÅsa Lindell-Byström,

direktör KurtverkställandeNordin,direktör Tommyverkställande
KarinlandsarkivarieRoth,AnderstrafiksekreterarePalmgren,



SOU 1996:26

Schibbye, direktör Staffan Widlert och Ärleskog.projektledare June
Dessutom har avdelningsdirektör Jan Karlsson deltagit i arbetet.

Till huvudsekreterare förordnades från den 1 1995mars
byrådirektör Kristina Feldhusen, biträdande sekreterare från densom
15 1995 assistent Eva Lena Fahlström,mars sekreterare från den 1som
maj 1995 civilingenjör Hans Silborn, från den 17 maj 1995 utredare
Gunnar Davidsson, från den 21 november 1995 civilingenjör Marika
Engström och från den 15 december hovrättsassessor Matz
Mårtensson.

Gunnar Davidsson slutade sekreterare den januari12 1996.som
Vi har antagit Kommunikationskommittén.namnet
Härmed överlämnar vi delbetänkandet kursNy trafikpolitikeni med

förslag till inriktning infrastrukturplaneringen under periodenav 1998-
2007 förslag till försöksverksamhetsamt för stärka den politiskaatt
förankringen i planeringsprocessen.

Till betänkandet har fogats reservationer Ingemar Siby, Karinav
Svensson Smith och Per Westerberg.

Till betänkandet har fogats Åkesärskilda yttranden Anderssonav
tillsammans med Staffan Karlsson, Bo Carlsund själv samt
tillsammans med Tommy Nordin och Kurt Palmgren, Maria Eriksson,
Maria Gustavsson, Yngve Johansson, Kajsa Larsson, Olof Nordell,
Anders Roth, Karin Schibbye, Ärleskog.Bengt Skagersjö Junesamt

Stockholm den 4 1996mars

Rolf Annerberg

Elving Andersson Karin Johansson Leif Marklund

Bo Nilsson Inger Segelström Ingemar Siby

Kenth Skårvik Karin Svensson Smith Per Westerberg

/Kristina Feldhusen
Marika Engström
Eva Lena Fahlström
Matz Mårtensson
Hans Silborn



1996:26SOU

Innehåll

9SAMMANFATTNING ................. ..

..21SUMMARY ................................. ..

..35FÖRMÅL TRAFIKPOLITIKENNUVARANDE1 ............................................

..35TRAFIKPOLITIK UTVECKLING1.1 I .............................................................................

..35besluttrafikpolitiskaårs1988Målen i1.1.1 ........................................................

..37beslutårsi 1988principertrafikpolitiskaStyrande1.1.2 .....................................

..39beslutårsi 1988riktlinjerTrañkslagsvisa1.1.3 ...................................................

..41tillväxt, 1991ökadförinfrastrukturiInvesteringar1.1.4 ....................................

..431992-93infrastruktur,investeringar iförplaneringsprocessNy1.1.5 ................
,.44efter 1988förändringartrafikpolitiskaviktigaAndra1.1.6 .................................

trafikpolitiken ..46utvecklamedarbeteKommunikationskommitténs att1.1.7 .........
..47MILJÖANPASSAT TRANSPORTSYSTEM1.2 ETT ............................................................
..47utvecklinghållbarlångsiktigt1.2.1 En .................................................................
..48åtagandeninternationellaSveriges1.2.2 ..............................................................
,.48miljöbeslutRiksdagens1.2.3 ................................................................................
..49miljömålgenerellaochMiljöhot1.2.4 .................................................................
..50miljömålNationella1.2.5 .....................................................................................

51transportsektornÖvergripande miljömål för1.2.6 ............................................... ..
..51miljörapporterTrafikverkens1.2.7 .......................................................................
,.52miljömåltillförslagTrañkverkens1.2.8 ..............................................................

53miljömåltillförslagNaturvårdsverkets1.2.9 ....................................................... ..
54MaTs-samarbetetåtgärdsmål iPreliminära1.2.10 ............................................... ..

..56klimatkommitténochTrafik-1.2.11 .....................................................................

..56Energikommissionen1.2.12 .................................................................................

..57miljömålKommunikationskommitténs1.2.13 .....................................................

..59INFRASTRUKTURPLANERINGENINRIKTNING AV2 ...............................
65INFRASTRUKTURPLANERINGEN2.1 NY KURS I ........................................................... ..

..65infrastrukturenunderhållUtbyggnad och2.1 av ...............................................

..67trañksäkerhetsmålenÖvriga nåföråtgärder2.1.2 att ..........................................

..67koldioxidmåletÖvriga klaraföråtgärder att2.1.3 ...............................................

..70miljömålÖvriga andranåföråtgärder2.1.4 att ..................................................

..70förutsättningarochförslagvåraKonsekvenserna2.1.5 av ...................................

..72JÄRNVÄGSÅTGÄRDER2.2 VÄG- OCH .........................................................................

..76vägåtgärderFöreslagna2.2.1 ................................................................................
82jämvägsåtgärderFöreslagna2.2.2 ........................................................................ ..
88SJÖFART2.3 FLYG OCH .............................................................................................. ..

..88inriktningsplaneringenirollsjöfartensochFlyget2.3.1 ......................................



6 Innehåll SOU 1996:26

2.3.2 Sjöfartens investeringar .89...............................................................................2.3.3 Luftfartens investeringar ..90..............................................................................ÖVRIGA2.4 ÅTGÄRDER 91............................................................................................. ..2.4.1 Höjd koldioxidskatt ..92.....................................................................................2.4.2 Reglering bilarnas bränsleförbrukningav ..94...................................................Ökad2.4.3 andel biobaserade drivmedel ..98..............................................................Övriga2.4.4 åtgärder för nå målenatt ..98..................................................................2.5 KONSEKVENSER VÅRA FÖRSLAGAV 99.................................................................... ..2.5.1 Resande och transporter ,.99...............................................................................2.5.2 Strategisk miljöbedömning 103........................................................................ ..2.5.3 Miljöeffekter 105.............................................................................................. ..2.5.4 Restidsvinster ..110.............................................................................................2.5.5 Trafiksäkerhet 112............................................................................................ ..2.5.6 Regional balans ..114..........................................................................................2.5.7 Effekter för näringslivet 118............................................................................. ..2.5.8 Fördelningseffekter 120.................................................................................... ..2.5.9 Jämställdhet 121............................................................................................... ..2.5.10 Statsfinansiella konsekvenser 122.................................................................. ..2.5 Alternativa1 budgetnivåer 124......................................................................... ..
3 ALTERNATIVA INRIKTNINGAR AV INFRASTRUKTUREN 127................. ..
3.1 FEM OLIKA INRIKTNINGSALTERNATIV 127............................................................... ..3.2 EN JÄMFÖRELSEMELLAN ALTERNATIVEN 130......................................................... ..3.2.1 Altemativens omfattning och fördelning på trafikslag 130.............................. ..3.2.2 Utsläpp 133....................................................................................................... ..3.2.3 Buller 135......................................................................................................... ..3.2.4 Intrång 136....................................................................................................... ..3.2.5 Trafiksäkerhet 140............................................................................................ ..3.2.6 Kortare restider 143.......................................................................................... ..3.2.7 Regional balans 145.......................................................................................... ..

STÄRKT FÖRANKRING4 POLITISK 151............................................................. ..
4.1 FÖRSLAGET I SAMMANFATTNING 152....................................................................... ..4.2 FÖRSÖK ÖKAT SKÅNEMED REGIONALT ANSVAR I 153............................................. ..4.2.1 Beslutsansvar 154............................................................................................. ..4.2.2 Planeringsprocessen 155................................................................................... ..4.2.3 Genomförande försöketav 156........................................................................ ..4.2.4 Uppföljning 158................................................................................................ ..4.3 FÖRSÖK STOCKHOLMSMED NY PLANERINGSPROCESS LÄNI 159.............................. ..4.3.1 Beslutsansvar 159............................................................................................. ..4.3.2 Planeringsprocessen 160................................................................................... ..4.3.3 Genomförande försökenav 161....................................................................... ..4.3.4 Uppföljning ..161................................................................................................4.4 FÖRSÖK ÖKAT ÖVERVÄGUNDERHÅLLMED INFLYTANDE VÄSTERNORRLANDSI

JÄMTLANDS LÄNOCH 162.............................................................................................. ..4.5 UPPDRAG VÄGVERKET BANVERKETTILL OCH FÖRANKRINGOM 164POLITISK ........ ..



Innehåll 71996:26SOU

165INRIKTNINGSPLANERINGLÄNSSTYRELSERNA REGIONALOM4.6 UPPDRAG TILL ...... ..
166RAPPORTARBETSGRUPPENSSAMMANFATTNING Av4.7 POLITIKEN TRAFIKENI -
166Helhetssyn4.7.1 ...................................................................................................
167och järnvägarKlassificering vägar4.7.2 av .........................................................
167beslutsprocessochbeslutsansvarFörändrat4.7.3 .............................................. ..
169beslutenpolitiskadeunderlag förställsVilka krav4.7.4 .............................. ..
171UTVÄRDERING TRAFIKPOLITIKENAV5

172FÖRDAKOMMITTENS TRAFIKPOLITIKENDENOM5.1 SLUTSATSER .......................... ..
177UTVÄRDERINGSTATSKONTORETSEFFEKTIVTANVÄNDS5.2 RESURSERNA - ........ ..

beslutsprocessen.177ieffektivitetsamhällsekonomisktillhänsynVilken5.2.1 tas
180konkurrensutsättningochavregleringarErfarenheter5.2.2 av ........................... ..
182kostnadsansvarTrafikslagens5.2.3 .................................................................... ..
185UTVECKLATSTRAFIKSÄKERHETEN5.3 HUR HAR ................................................... ..
188KLARATsMILJÖMÅLENHUR5.4 HAR ..................................................................... ..
189utvärderingNaturvårdsverkets5.4.1 .................................................................. ..
192kultunniljönRiksantikvarieämbetet5.4.2 om ......................................................

..192Miljökonsekvensbeskrivningar5.4.3 ..................................................................
194REGIONAL5.5 BALANS ..............................................................................................
195regional balanshaft förinvesteringarnaharbetydelseVilken5.5.1 ................. ..
196haftavregleringenbetydelse harVilken5.5.2 .................................................. ..
198kommunikationsåtgärder...harutvecklingskonsekvenserregionalaVilka5.5.3
198UTVECKLATSJÄRNVÄGENHUR5.6 HAR ................................................................ ..

..198transportmedelutveckling5.6.1 Järnvägens som ...............................................
199dåvarande SJUppdelningen5.6.2 av .................................................................. ..

..200trafikmotiveradregionalpolitiskt5.6.3 Köp av ..................................................

..200länsjämvägamapåTrafiken5.6.4 ......................................................................

..202Kombitrañken5.6.5 ............................................................................................

..202tågsatsningarnågraEffekterna5.6.6 nyaav .......................................................
205DAGITRAFIKSEKTORN6

..205TRAFIKEN TRANSPORTERNA6.1 OCH .......................................................................

..21 1TRAFIKOCHINFRASTRUKTUR6.2 SKATTEMEDEL TILL ............................................

..21lplanerGällande6.2.1 ..........................................................................................

..212trañkslagenolikadeinomanvändsHur6.2.2 pengarna ...................................

..214resursinsatserenskildaochKommunala6.2.3 ....................................................

..214trafiktillSkattemedel6.2.4 ................................................................................

..214INFRASTRUKTUR6.3 HUR 0MBESLUTFATTAs .......................................................

..2l5Vägtrañken6.3.1 ................................................................................................

..217Jämvägstrañken6.3.2 .........................................................................................

..219Sjöfarten6.3.3 ....................................................................................................

..219Flyget6.3.4 ...................................................................................................... ..22lteleoch6.3.5 Post ...............................................................................................
223UPPDRAGET7

..223UTREDNINGSARBETETHUR7.1 LAGT UPPI-IARvI ....................................................



8 Innehåll SOU 1996:26

7.1.1 Arbetet med delbetänkandet ..225......................................................................fortsatta7.1.2 Det arbetet inför slutbetänkandet ..227.................................................7.2 VÅRA DIREKTIV ..229.................................................................................................
SÄRSKILDARESERVATIONER OCH YTTRANDEN ..233..................................

RAPPORTFÖRTECKNING 289

ORDFÖRKLARINGARBEGREPPS- OCH 293



91996:26SOU

Sammanfattning

ikommunikationernanationell plan förutarbetauppdragVårt är att en
underlag förskaplan, ett nyttSverige. Denna utgöra ettsom

under våren 1998,och riksdagregeringtrafikpolitiskt beslut av
december 1996.slutbetänkande ii vårtredovisavikommer att

ochinriktningarvi alternativadelbetänkande ettdettaI presenterar
för perioden 1998-infrastrukturplaneringeninriktningtillförslag av

medi fyra länförsökockså prövaföreslårVi att2007. en
styrningen ipolitiskadenstärkerplaneringsprocess som

infrastrukturplaneringen.
gällandehur denutvärderingredovisar dessutomVi aven
underlagutvärdering harfungerat.har Dennatrafikpolitiken gett ettoss

ifrågor vi kommertrafikpolitiskavilkaprecisera att taför att uppsom
arbete.fortsattavårt

infrastrukturplaneringenkurs iNy

förinfrastrukturenutvecklingfortsattbehövsdetVi att avenanser
och för ökavälfärdenutveckling,samhällets attslå vaktatt om

planeras påocksåInfrastrukturen måstekonkurrenskraft.näringslivets
utveckling. Detlångsiktigt hållbarförenligt medärsättett ensom

grundläggande kravfrån demåste utgåutbyggnadenbetyder att som
ställer.hälsamänniskansochnaturen

viunderlagvarit viktigtharSamhällsekonomiska analyser närett
meddock inte analyseraskanAlla effekterförslag.vårtutformathar

beräkningar baseraskalkyler och mångaSamhällsekonomiska
fördjupadedärföravseenden behövsvissaförutsättningar. Iosäkra

analyser.kompletterandestudier och

inriktningsbeslutriksdagensstudier införFördjupade

flera frånsaknasinfrastruktplaneringeninriktningförslag tillvårtI av
riksdag ochlänkarperspektiv viktigainternationelltochnationellt som
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regering tidigare har uttalat sitt stöd för. Flera de sträckor kanav som
ingå i de transeuropeiska nätverken TEN har inte kunnat inrymmas i
vårt förslag. Föreslagna investeringar i nationella och delvisstamvägar,
järnvägar, koncentrerade till Mälardalsregionen.är Detta ärnu ett
resultat de samhällsekonomiska kalkyler har gjorts i vårt arbeteav som
och de budgetramar vi har utgått från.

minskadeDet för väginvesteringar har enligt deutrymmet
samhällsekonomiska analyserna lett till särskilt kraftiga neddragningar

investeringar i i södra och Sverige.stamvägar Detta berorvästra påav
de starka lönsamhetskrav ställts och på det svårt nåäratt attsom
tillräcklig lönsamhet i de delar landet där det dyrt bygga,är attav som
i Västsverige. I Sverige minskar också väginvesteringama,norra men

för drift och underhåll bärighetshöjande åtgärdersamtresurserna
förstärks kraftigt.

Vi inte ställning till hur vägmedlen ska fördela sigtar mellannu
olika regioner och mellan olika objekt. Denna fråga kommer på
sedvanligt hanteras i den fortsatta planeringsprocessen.sätt Dettaatt
gäller den inomregionala balansen, dvs. huräven medlen fördelas
mellan glesbygd och tätbebyggda områden inom regionerna. För
sådana ställningstaganden krävs detaljerade och fördjupademer
analyser dem gjorts i inriktningsplaneringen.än Studiersom av
alternativa standardnivåer och utförande kan komma ändraatt
rangordningen och därmed den regionala fördelningen medlen.av

Enligt vår mening kan den fördelning investeringar i stamvägarav
de samhällsekonomiska analyserna resulterat i förstärka desom

regionala obalansema. dock viktigtDet är kanatt transportsystemet
fortsätta utvecklas i hela landet så det fyller sin funktion och kanatt att
medverka till olika välfärdsmål nås. kanDetta inte fullt fångas iatt ut
de samhällsekonomiska beräkningarna. hellerInte kan sysselsättnings-
effekterna beräknas i dessa kalkyler.

Vi det därför angeläget i det fortsatta arbetet för-att göraanser
djupade analyser de nationella och internationella länkarna utifrånav
alternativa budget- och standardnivåer och bredare samhälls-ett
perspektiv. börDetta också kunna leda till jämnare regionalen
fördelning väginvesteringama.av

Exempel på problemområden särskilt måste studeras vidare isom
nationellt perspektiv genomgångstrafikenett i Skåne, trafikenär

mellan Göteborg och Norge jämvägstrafiken i mellersta Norrland.samt
nationellaDe länkarna bör därefter ånyo regeringen införprövas av

riksdagens behandling inriktningsplaneringen.av
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arbetsmarknadspolitiskaför insatserBeredskap

antal projekt samhällsekonomisktVi har analyserat ärett stort som
inte klarat nå till det samhällsekonomiskalönsamma, attmen som upp

projektenställt för ska kunna inrymmas inom vårkrav vi att
projekt,lönsamma redovisas i det inrikt-planeringsram. Dessa som

grundaltemativet,vi kallat skulle kunna bli aktuella vidningsalternativ
eller ingå i särskilda paket för skapa jobbhöjd planeringsram atten

s.k.satsningar i infrastrukturen sysselsättningspaket.genom

frånInfrastrukturplaneringen kan inte skiljas trafikpolitiken

infrastruktur kan inte isolerat från samhället och denInvesteringar i ses
trafikpolitiken. Både behovet och inriktningenövergripande av

vilka samhälletstarkt beroende mål ställerinvesteringarna är av upp
Avgörande också vilka beslut fattastrafikpolitiken.för är som om

kostnadsansvarets utformning, regleringarekonomiska styrmedel, som
köp trafik i olika former.fordon och bränslen ellerrör statens av

de trafik- ochInfrastrukturplaneringen ska medstämma överens
åtgärder föreslås ska så långtmiljöpolitiska målen. De t.ex. somsom

trafiksäkerheten.miljöanpassade och främjamöjligt vara
Åtgärder emellertid förinfrastruktur har begränsad betydelsei att

Syftet med infrastrukturen godamiljöproblemen.lösa är att ge
för människor och gods. nåmöjligheter För atttransporter av

åtgärder dem infrastrukturen.miljömålen krävs ytterligare än rörsom
trafiksäkerhetsmålen.gällerDetsamma

med vi har utarbetat vårt förslag till inriktningsambandI att av
infrastrukturplaneringen har vi därför översiktligt analyserat några

krävs målen ska kunna uppfyllas.andra åtgärder En mersom om
analys vilka trafikpolitiska ochsamlad och genomarbetad av

åtgärder behövs för nå målen kommer viinfrastrukturella attattsom
de åtgärder aktuellaslutbetänkande. Fleraredovisa i vårt är ärav som

påverka samlade trafikarbetetde kan komma detden attattartenav
mellan olika transportslag.och fördelningen

ställningstaganden i övergripande trafikpolitiska frågor kanVåra
med utarbeta investeringsplaner försåledes påverka arbetet att

infrastrukturen.
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Analyser alternativa inriktningarav

Vi har analyserat fem alternativa inriktningar infrastrukturensav
utbyggnad och underhåll:

grundalternativ där allaEtt åtgärder ingår bedömts0 som som
samhällsekonomiskt lönsamma.

alternativEtt lägger särskild vikt vid mål god miljö.som om
alternativEtt lägger särskild vikt vid mål ökadsom om

trafiksäkerhet.
alternativ med särskild inriktningEtt på uppnå regional balansatt
alternativ med särskild vikt vidEtt näringslivsfrågor.

Alternativen jämförs med jämförelsealternativ nollalternativett
enbart omfattar åtgärder beräknas genomförda ellersom som vara

påbörjade vid årsskiftet 1997/98.
Med ledning resultaten från analyserna de alternativaav av

inriktningarna har vi utarbetat förslag till inriktningett av
infrastrukturplaneringen under perioden 1998-2007.

underhållFörslag till utbyggnad och infrastrukturen underav
perioden 1998-2007

Vårt förslag innebär kursförändring i infrastrukturplaneringen.en
Efter tids omfattande utbyggnader det nationella stamvägnätet0 en av
behöver insatserna för drift och underhåll öka. Vi föreslår ökningen

drift och underhåll på hela det statliga med drygt 30 %vägnätetav
jämfört med dagens nivå 1995.

bannätet föreslårFör vi höjning anslaget till drift och0 en av
underhåll med jämfört22 % med dagens nivå. inkluderarDet
tidigarelagda reinvesteringar för höja tillåten axellast till 25att ton.

insatser föreslås för höjaStora bärigheten på banor och på detatt0
regionala vägnätet.

investeringarAv på 58 mdkr i järnvägar och föreslås 60 % gåvägar0
till järnvägar och 40 % till vägar.
Investeringarna i utbyggnad riksvägar halveras jämförtän0 av mer

gällandemed plan. Delvis beror det har fått höjdvägnätetatt
standard års utbyggnad och vi prioriterat driftattgenom senare nu
och underhåll inom begränsad budgetram. Delvis hänger deten

med utbyggnadsstrategin. Vi ansluter tillsamman en ny syn oss
den och uppbyggnad funktionellt sammanhålletsystemsyn ettav

präglat planeringen, lägger inte längre någonvägnät som men egen
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delstandard. Varjetrafiktekniskgeometrisk ochenhetligvidvikt en
dentakt ochi denbyggasstråken börnationellade ut gesav
del.respektivetrafikförhållandena påmotiveradstandard är avsom

och naturligtförhållandevisräknatvi hardelar är storaDe
stråktänkandet medintehandlar ersättaavgränsade. Det attom

ikan delasnationella stråkendepunktinsatser, stora uppmen
trafikförhållanden.skildamedsträckor

skälsamhällsekonomiskainriktasTrafiksäkerhetsarbetet attav0
trafiksäkerhetsprogrammet.nationellai detåtgärdernagenomföra

särskiltÅtgärderna punktinsatserpåkoncentrerasi vägsystemet
föriställetsträckoroch störrekorsningarolycksdrabbade

väginvesteringar.
omfördelning frånkraftiginnebär storaförslagVårt en0

denEftersomunderhålldrift ochtill vägnätet.väginvesteringar av
skogslänenimindredetfinns påvägstandarden vägnätetsämsta

ochunderhållsanslagochökade drift-tillförslaginnebär vårt
iobalanserregionalautjämningbärighetssatsningar aven

föråtgärdersärskildadessutomföreslår attVivägstandard.
näringslivetsochutvecklingenregionaladenstimuleraytterligare

konkurrenskraft.

driftinvesteringar,förmdkrpå 190planeringsramföreslårVi en
planeringsperioden 1998-underjärnvägarochunderhålloch vägarav

medjämförtmdkrcirkamed 30minskninginnebärDet2007. en
minskadebeslutriksdagensväl tillanslutergällande plan. Detta om

budgetperiod. Vikommandeunderområdedettainominvesteringar
planeringsramenförändringkonsekvensernabedömthar även avenav

kostnadsfördyring på 20 %.%med 15 samt en

Övriga koldioxidmåletåtgärder för klaraatt

deklarasvårastkoldioxidmåletvisathar är attanalyserVåra att av
utsläppenförutsattetappmål har viställt Som attmiljömål vi avupp.

till 2020.från 1990med %minska 20skavägsektornkoldioxid inom
haråtgärder. Viflerakrävskoldioxidmålenklara typerFör att av

specifikafordonensregleringkoldioxidskatt,höjdmedräknat aven
biobaserade driv-introduktionsnabbochbränsleförbrukning aven

medel.
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Höjd koldioxidskatt

beräkningarI våra har vi antagit koldioxidskatten höjs såatt att
bensinpriset stiger realt med 10 liter och åröre mellan 1998 ochper
2020. Den reala prishöjningen fram till år 2020 blir då 2,30 kronor per
liter bensin. Motsvarande ökning förutsätts för dieselpriset.

delEn det dessa skatteintäkterstor skaparutrymme börav som
enligt vår mening användas för statligt stöd till miljöåtgärder inom
transportsektorn. tordeDet också behövas någon form av
kompensation för dem boende de har långa arbetsresor.gör Omattvars
det skulle visa sig bränsleprishöjningen skulle få oacceptablaatt
fördelningseffekter till nackdel för glesbygden bör dessa effekter
kompenseras åtgärder inom för regionalpolitiken i vidgenom ramen
mening.

Vi kommer analysera frågan koldioxidskattenatt och därmedom
sammanhängade stödåtgärder ingående till vårt slutbetänkande.mer

Reglering bilarnas bränsleförbrukningav

koldioxidutsläppenOm från personbilstrafiken ska kunna minskas
väsentligt krävs det personbilarna blir bränslesnålare. finns fleraatt Det
tänkbara möjligheter förbättrad bränsleekonomi föratt styra mot en

bilar, regleringar eller differentierade skatter.t.ex. Styrmedlen ärnya
dock svåra genomföra för Sverige behövsatt Detensamt.
internationella överenskommelser.

Vi har i räkneexempel visat hur bränsleeffektivitetenett måste
förbättras för vårt koldioxidmål ska kunna nås. Vi räknaratt med att
den specifika bränsleförbrukningen hos bilar successivt sjunkernya
fram till år 2005. Från det året ska bilar i genomsnitt hanya en
bränsleförbrukning på högst liter/mil.0,63 I dag den genomsnittligaär
bränsleförbrukningen bilar 0,92. Detta tekniskt fullt möjligtärnya

ställer höga krav detpå internationella samarbetet.men

Stöd till introduktion biobaserade drivmedelav

Vi har i våra beräkningar antagit andelen biobaserade drivmedelatt
från år 2010 i genomsnitt 15 % bränsletsär energiinnehåll. Dettaav
kan ske kombination olika åtgärder inbegriper såvälgenom en av som
utveckling fordon enbart använder biobaserade drivmedel,av t.exsom
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drivmedel ibiobaseradelåginblandningmetanol,etanol eller avsom
bränslet.fossiladet

teknisksannolikt bådekrävsmöjligtskadettaFör att envara
introduktionenförsamhälleligt stödformoch någonutveckling avav

detta imed förslagåterkommadrivmedel. Vibiobaserade att omavser
slutbetänkande.vårt

förändraarbetarSverige aktivtnödvändigtockså attDet attär
introduktionenunderlättaförmineraloljedirektiv attEU:s av

drivmedel.biobaserade

våra förutsättningarochförslagKonsekvenserna av

harutanförstatligadet tätortemaInfrastrukturåtgärder i vägnätet
färdmedelsval.trafikgenerering ochförbetydelsemarginellendast

trafikutvecklingen påallsknappastdärförpåverkarförslagVåra
regleringenochkoldioxidskattenhöjningenDen antagnavägarna. av

blirdet realttilllederbränsleförbrukningen attsammantagetav
cirkaberäknas bliTrafikökningenbil.körakilometerbilligare attper

till år 2010.från 199330 %
beräknaspå järnvägsatsningarnaomfattandeföljd deTill av

tid.underomkring %med 80ökajärnvägpersontrafiken på samma
konsekvenser:följandeförslagvåraSammanfattningsvis ger

stråk.vissarestidsvinster iBetydande0
och järnväg. Ivägtrafiken påbåde irestidsvinsterförslagVåra ger

möjliggörsStockholm-MalmöStockholm-Göteborg ochrelationerna
respektive 3.30.2.30nedsnabbaste tågrestider för mot

koldioxid.ochluftföroreningarutsläppMinskade av0
förbetydelseliteninfrastrukturplaneringen harInriktningen av

koldioxid.ochluftföroreningarutsläppen av
frånmed %minskning 20koldioxidmåletnåMöjligheten att om

såklaramöjligtdetavhängigthelt är atttill år 20201990 är enom
bränsleförbrukning, ochspecifikafordonensminskningsnabb av

antagit.vidrivmedel,biobaseradeandelenökning somav
med %kväveoxider 82utsläppminskademåletnåFör att avom

beräknasfallavgasregler. Iskärptakrävs annattill 20201980från
flyktigaminskade utsläppMålet65%.omkringbliminskningen avom

tilltrafikökningensikt lederlängresikt,kortnåskolväten men
avgasregler.skärptadet krävsatt

utmed statliga vägar.bullerproblemMinskade0
de 00025bullerskydd medförformi attåtgärderRiktade av

bullemivåerförochstatligautmed ärbor vägar utsattasompersoner
måletlångsiktigaåtgärdade. Detbullerproblemfår sina65dBAöver
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55dBA nås dock inte och fortfarande kvarstår bullerproblemom stora
på det kommunala vägnätet.

Förbättrad trafiksäkerhet.0
I slutet planperioden år 2007 beräknas antalet dödadeav i

vägtrafiken ha sjunkit till cirka 370, jämfört med 589 år 1994. Antalet
svårt skadade beräknas minska från 4 221 år 1994 till omkring 3 600 år
2007.

Utjämnade regionala obalanser0
Satsningama på drift och underhåll har stark regional profil.en

Nära hälften ökningen hamnar i Sverige. Ungefär 20 % allaav norra av
tjälskadade kan åtgärdasvägar 4 000 km 19 000 km.av

Förbättrade förutsättningar för näringslivet.0
Satsningama driftpå och underhåll bärighetshöjande åtgärdersamt

har betydelse för näringslivetstor förutsättningarna förattgenom
godstransporter förbättrastunga på både och järnväg.väg På järnvägen

föreslås särskilda satsningar för godstrafiken på 5 350 mkr.

Försök med stärkt politisk förankring
Vi föreslår försök i Skåne innebär att ochansvaret att upprättasom
fastställa planerna för länstrafikanläggningar LTA för perioden
1998-2007 flyttas från länsstyrelsen till Skånestyrelsen.

Vi föreslår också Stockholms läns landstingatt får föransvaret
LTA-planerna i Stockholms län.

bådeI Skåne och Stockholms län utformas planeringsprocessen så
den politiska förankringenatt stärks och så samordningen mellanatt

trafikslagen, mellan trafik och infrastruktur mellan infrastruktursamt
och övrig fysisk planering förbättras.

försöketI i Stockholms län läggs särskilt vikt på utvecklastor att
och planeringsprocess,pröva där samhällsplanering ochen
infrastrukturplanering integreras med planering kollektivtrafik,av
godstraflk och biltrafik. StockholmsI län bör förutsättningarna för en
sådan integrering goda, eftersom landstinget för bådevara ansvarar
regionplanering och kollektivtrafik.

Försöksverksamheten i Skåne och Stockholms län måste samordnas
med regeringens ställningstagande till Regionberedningens förslag och
den försöksverksamhet detta kan En propositionutmynna iväntas
maj 1996.

I Västernorrlands och Jämtlands län föreslår vi försök syftar tillsom
stärka det regionala inflytandetatt vägunderhålletöver på länsvägarna.

Vissa åtgärder i dag räknas underhåll och finansieras viasom som
Vägverkets drift- och underhållsanslag eller den särskilda
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ställetska ibärighetsförstärkning,ochtjälsäkringbärighetsplanen, t.ex.
MotsvarandeLTA-anslagen.tilloch förasinvesteringarbedömas som

ökatfår länendettaPåLTA-anslagen. sätttillflyttasocksåskapengar
vilkenoch igenomförasskaåtgärdervilkainflytande över som

ordning.
1998.underutvärderasochföljasskaFörsöksverksamheterna upp

avslutas.ellerförändrasfortsätta,skaförsökenDärefter prövas om
emellertid enligtfinnslän.fyra Detförsök iföreslagitenbartVi har

finnasvisar sigdetförsök,ytterligareförhinderingameningvår om
försöksverksamheten.beredningenfortsattai dendettaförintresse av

tillförslagvårtkonkretiserauppdragilänsstyrelserna attVi har gett
uppdragnivå.regional Dettatillinfrastrukturplaneringeninriktning av

1996.septemberden ltillredovisas senastska oss
uppdragVägverket ioch attBanverketdessutomVi kommer att ge

investerings-nationelladeförankringenpolitiskadenhurredovisa av
ske.ska1998-2007periodenförplanerna

trafikpolitikenUtvärdering av

deimålentrafikpolitiskadeanalyseraviskadirektivEnligt våra om
uppfylltsharoch 19911988årenfattatriksdagenbeslut som

delmål:fembesluttrafikpolitiskaårs1988I anges
tillgänglighet
effektivitet
säkerhet

miljögod
regional balans

effektivitetsmålet.utvärderatuppdragvårtharStatskontoret
säkerhetsmålenochtillgänglighets-hurutvärderatVägverket har

vägsektorn.uppfyllts inomhar
harmiljömålengradvilkeniutvärderatharNaturvårdsverket

GlesbygdsverketmedtillsammansharNUTEKochuppfyllts
klarats.harbalansregionalmålethurutvärderat om

Luftfartsverket,frånfåttviharunderlagsmaterialYtterligare
Kommunförbundet. DessutomSvenskaochSJRiksantikvarieämbetet,

analyseratuppdragvårtKTHStockholmihögskolanTekniskahar
tågsatsningar.någraeffekterna nyaav
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Våra slutsatser den förda trafikpolitikenom

Sedan 1988 har mycket gjorts för utvecklaatt transportsystemen.
Trafiksäkerheten har förbättrats och utsläppen förorenandeav

har minskatämnen betydligt samtidigt trafikmängderna har ökat.som
Koldioxidutsläppen har dock ökat.

Stora insatser har gjorts för bygga deatt nationellaut järnvägarna
och vägstråken. Flygett har avreglerats och sjöfarten har alltjämt en
avgörande betydelse för vår utrikeshandel.

SJ har utvecklats till väl fungerandeett trafikföretag med god
konkurrenskraft. Snabbtågen har varit lyckosam satsningen gettsom
flyget och bilen god konkurrens.

Trafikverkens organisation har utvecklats och efteranpassats nyakrav på effektivitet och marknadsanpassning. De har fått väl
definierade sektorsansvar för miljö, säkerhet, forskning samtidigtm.m.

samordnad och integreradsom en transportplanering för alla
transportslag håller på förverkligas.att

Trafikpolitiken såledesär i stadig utveckling, det finnsmen
problem i hur vi organiserar ochstyr, finansierar transportsystemet. En
del de mål riksdagen har ställtav försom transporterna och miljönupp
har också visat sig svåra nå.attvara

Vi redovisar i det följande några viktiga slutsatser denav
utvärdering trafikpolitiken vi låtitav göra:som

Beslutsunderlaget måste förbättras.0
Vi beslutsunderlagetatt i investeringsplaneringenanser måste

förbättras och det behövs klarareatt riktlinjer för vilket beslutsunderlag
krävs i olika planeringssituationer.som

Besluten måste följas0 upp
Vi det behövs klaraatt regleranser och tydligtett föransvar

uppföljning både nationell och regional nivå. Resultatet av
infrastrukturinvesteringar bör följas de målgentemot ställtsupp som

för trafikpolitiken och för de enskildaupp projekten. Det viktigtär att
klara kostnadernaut och effekternaom stämmer överens med dem som

i beslutsunderlaget.angavs
Kostnadsansvaret måste0 överses
Det angelägetär principernaatt över för kostnadsansvaretse och att

analysera hur beräkningarna de samhällsekonomiskaav
marginalkostnaderna kan förbättras, eftersom dessa i dag behäftadeär
med osäkerheter.stora

Avvägningen mellan offentlig0 planering och fri konkurrens
inom olika trafikslag bör analyseras
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hafttaxi harochflygetavregleringamavisarUtvärderingarna att av
for tidigtdeteffekter,negativa är attoch ävenpositivabåde om

avregleringama hartycksutfallet. Detlångsiktigabedöma det omsom
föreffekternegativahaft delområden,tättbebyggdagynnat enmen

regioner.trafikeradeglest
föråtgärderbehövsdetanalysera attangelägetDet attär om
studeraochavregleringeneffekternaforglesbygden attkompensera av

ochplaneringoffentligmellanlämpligkanavvägningvilken varasom
konkurrens.fri

balansmålet preciserasbehöverRegionala0
måletoperationaliserasvårigheternavisarutvärdering attVår om
målet hargradi vilkenanalyseraocksådärmedochbalansregional

regionalmåletförsökaangelägetdärför görauppfyllts. Det attär om
tydligare.balans

måsteMiljömålen preciseras0
utvecklingenidragpositivamångaframhållerNaturvårdsverket

s.k. MaTs-dettransportområdet. Genommiljö inombättremot en
forunderlagutarbetarnätverketableratocksåfinnssamarbetet ett som

miljöanpassatsikte transportsystemmedhandlingsplan etten
mångaNaturvårdsverketkonstaterarSamtidigt attsikt.årscirka 25-30

Särskiltnåtts.inte harställtharriksdagenmiljömålde uppsomav
koldioxidutsläppen.Stabiliseringmåletnådetsvårt är att avom

hållbarformållångsiktigabådeutvecklaangelägetDet att enär
målenlångsiktigatakt dei vilkenvisaretappmålutveckling och som

nås.ska
breddasbehöverTrafiksäkerhetsarbetet0

förbättras.kontinuerligttrafiksäkerhetenredovisarVägverket att
högsttidigaredödaantalet sattesminskningmål förDet uppsomav

förlika positivintedockUtvecklingenredan nåtts. ärhardöda600
minskat.skadade harantalet svårtskadade,antalet även om

hurvisa pådvs.nollvisionen,s.k.denutvecklaangelägetDet attär
förverkligas.kanvägtrafikenidödsolyckornaborthelt fåmålet att

infrastrukturutbyggnaderbeslutmellanSamordningen avom0
förbättrastrafikering behöveroch

järnväg.persontrafikenutvecklingpositivredovisarSJ aven
ipositivt,Även utvecklatsharlänsbanorna utomtrafiken på norra

På mångaflera banor.ned pålagtspersontrafikendärlandet,delen av
anslagtioårigaframtidenosäkerhet när statensdockhåll finns omen

problemlöper Ettlänsbanornautmed annattrafiken ut.till som
samordningbristandeförriskenandraochSJ äruppmärksammats av

och demför bannätetinfrastrukturenbeslutfattarmellan dem omsom
dennahurstuderaangelägetDetbanorna. atttrafikera ärskasom

förbättras.kansamordning
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Kombitrafiken behöver0 utvecklas
SJ redovisar kombitrañkenatt inte har utvecklats i enlighet med

riksdagens mål. Det därförär angeläget analyseraatt behovet avsärskilda insatser för stärka kombitrafikensatt utveckling. I detta
sammanhang bör behovetäven statliga insatser rörandeav terminaler
för omlastning gods uppmärksammas.av

Vårt fortsatta arbete

I vårt fortsatta arbete kommer vi behandlaatt alla de problemområden
har uppmärksammats isom utvärderingen. Vi kommer studeraatt

övergripande och prinipiella trañkpolitiska frågor hurom
transportsystemet ska organiseras, och finansieras.styras

I våra övergripande trafikpolitiska analyser kostnadsansvaretsom
utformning, konkurrensförhållandena mellan trañkslagen, köpstatens

regionalpolitiskt motiverad trafikav kommer flygetetc. och sjöfarten
på heltett desätt harannat än gjort i vårt delbetänkande, somhuvudsakligen behandlar inriktningen investeringsplaneringen.av
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Summary
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Several of the sections which be included the Trans-Europeancan
Networks TEN could be includednot proposals. Proposedour
investments national trunk roads, and partly railways, beingare now
concentrated the Mälaren Valley region. This result ofon thea
socio-economic calculations prepared the of work and ofcourse our
the budget frames assumed.we

The socio-economic analyses indicate that the reduced forscope
road investments has led especially heavyto cutbacks investmentson

national trunk roads in southern and Sweden. This duewestern to
the profitability requirements defined and thesevere difficulty ofto
attaining sufficient profitability those of the suchparts country, as

Sweden, where buildingwestern expensive. In northern Sweden the
investments national trunk roads also down, but inputs forcutare
operation and maintenance and load capacity investments heavelyare
increased.

doWe take standnot concerning theat appropriatepresentany
distribution of road funds between different regions and investments.
This question will be handled the the planningcustomary way as

continues. This also has reference the regional balanceprocess to
within the regions, i.e. how funds will be allocated between sparesly-
populated and urban within the regions. Standpoints of thisareas areas
kind require analyses in depth and detail thangreater have been
undertaken the planning focus study. Studies of alternative standards
and designs have the effect of altering the ranking order and withmay

the regional apportionment of funding.
opinion that the distribution of trunk road investmentsour

which the socio-economic analyses have resulted aggravatecan
regional imbalances. The however,transport be ablesystem, must to

developing nationwide, that will itsgo on and beso serve purpose
capable of contributing towards the achievement of various welfare
objectives. This be completely capturedcannot the socio-economic
calculations, possible those calculations estimatenor to
employment effects.

therefore urgently opinion, that continuingnecessary, our
work should include analyses depth of nationalgreater and
international links with reference alternative budgetingto and standard
levels and wider societal perspective. This should also be capablea
of leading equal regional allocationto of investments.a more

Problem fields demanding special further study nationala
perspective include, for example, through traffic Skåne, traffic
between Göteborg and Norway and rail traffic central Norrland i.e.
the of northern Sweden.centre
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safety.trafficconducive to

thesignificancelimitedofhowever,Infrastructure aremeasures,
infrastructureofThe toproblems.environmentalofsolution purpose
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Analyses of alternative focuses

We have analysed five alternative focuses for the development and
maintenance of infrastructure:

basicA alternative including0 all which judgedmeasures betoare
socio-economically profitable.
An alternative attaching0 special importance the objectiveto of agood environment.
An alternative attaching0 special importance the objectiveto of
improved traflic safety.
An alternative focusing0 particularly the attainment ofon regional
balance.
An alternative attaching0 special importance businessto enterprise
issues.

These alternatives compared withare comparative alternativea
zero alternative which only includes whichmeasures expectedare tobe completed begun by the New Yearor 1998.

In the light of the analyses of the alternative focuses, havewedrawn draft focus for infrastructureup a planning for the period 1998-
2007.

Proposals for the development and maintenance of infrastructure
during the period 1998-2007

Our proposals imply redirection of infrastructurea planning.
Following period of heavy0 expansiona of the national trunk road
network, operational and maintenance-related inputs will have beto
increased. We increase of ratherpropose an than 30more centperfor operation and maintenance of the entire national road network,
compared with the present-day level 1995.
For the rail network0 that the allocationwe forpropose operation and
maintenance be raised by 22 comparedcent with theper present-day level. This includes the bringing forward of re-investments to
raise the permissible axle load 25to tonnes.
Heavy investments0 recommended increaseare to the carrying
capacity of railway lines and of the regional road network.
Of rail and road investments0 totalling MSEK 58,000 proposed
that 60 railwayscent andper 40go on roads.centper on
Investments the enlargement0 of national highways reduced byare

than half compared withmore the existing plan. This partly
because the standard of the road network has been elevated through
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and because have givenenlargements recent years we now
within limited budgetingoperation and maintenancepriority to ag

connected with View of developmentframe. also a new
approach and the developmentendorse the systematicWestrategy.

network which have characterisedfunctionally integrated roadof a
attach intrinsic importancebut longerplanning, toany awe no

traffic-technical standard. ofgeometrical and Everyuniform part
should be enlarged the and given thenationalthe at rateroutes

traffic Thejustified by its conditions.standards which partsownare
studied relatively large and naturally demarcated.have arewe

trunk roadsquestion of replacing investments inThere newno
the big national trunk roads be dividedwith butspot canmeasures,

differing traffic conditions.withinto sectionsup
willwork, for socio-economicTraffic safety concentratereasons,0

traffic safetyunder the nationalimplementing measureson
relating the road will beMeasures to systemprogramme.

for black-spot intersections andconcentrated spot measureson
of road investments.sections instead larger

reallocation from large roadproposals imply heavyOur a0
and maintenance of the road network.the operationinvestments to

found roadroad standard be the minorSince the topoorest on
counties, the increased operating andthe forestnetwork

and load capacity investmentsmaintenance allocations we
equalisation of regional imbalances in roadrecommend imply an

special for the furtheralso recommendstandards. We measures
business competitiveregional development andencouragement to

capacity.

for investmentsplanning frame of MSEK 190,000We propose a
during the planning periodand rail operation and maintenanceand road

well with the investment this fieldThis fits1998-2007. cut
for the coming budget period. haveresolved by the Riksdag Weon

planning frame byassessed of changing the i15also the consequences
of riseand 20 cent costs.cent a perper

carbon dioxideOther the targetto meetmeasures

environmental havethat, of theanalyses have shownOur targets we
the difficult achieve.carbon dioxide Asdefined, the target most to

assumed that carbon dioxide emissionsintermediate havetarget, wean
between andwill decline by 1990 2020.the road 20 centsector per
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of several different kindsMeasures needed order achievetoare
the carbon dioxide haveWe assumed heavier carbon dioxidetargets.
taxation, regulation of the specific fuel consumption of vehicles and
the rapid introduction of bio-based fuels.

Increased carbon dioxide tax

calculations have assumedIn that carbon dioxide will betaxour we
raised such that the price of petrol, in real will rise byterms,a way
10 litre and betweenSEK 0.1 1990 and The2020.öre realper year
price rise for the period ending will then2020 be litreSEK 2.30 ofper
petrol. A corresponding increase assumed the price of diesel fuel.

large of the created by thisA taxation ought,part scope revenue
opinion, be applied State for environmentalto to supportour measures

in the form ofSome compensation will probably alsotransport sector.
be needed for travelling long distances work. If the risetopersons
fuel prices should have unacceptable distributive effects theto toprove
detriment of rural those effects should be offset by ofareas, means
regional policy the broadmeasures sense.

will be analysing the question of carbon dioxide andWe relatedtax
closer detailsupportive in in final report.measures our

Regulation of vehicle fuel consumption

order for carbon dioxideIn emissions from traffic betocar
substantially reduced, will have be made fuel-efficient.tocars more
There several conceivable of inducing improvements theare ways
fuel economics of regulations differentiated taxes.new cars, e.g. or
difficult, however, for Sweden introduce such instruments itsto on

International needed.agreementsown. are
specimen calculation have shown how fuel efficiencyIn willa we

have be improved in order for carbon dioxide beto totargetour
attainable. that the specific fuelWe consumption ofassume new cars
will gradually decline until from2005. As that year, new cars are on

have fuel consumption of than l/l0 km0.63 theto notaverage a more
offuel consumption cards today 0.92. Technically thisaverage new

quite feasible, but will make heavy demands internationalon co-
operation.
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for the of bio-basedintroduction fuelsSupport

calculations have thatassumed fromIn 2010 onwards, bio-our we
based fuels will provide 15 of thecent contenton average per energy
of fuel. This be achieved through combination ofcan a measures,
including both the development of vehicles running bio-based fuelson
only, ethanol methanol, and low admixture of bio-based fuel toe.g. or
the fossil fuel.

i order for this be possible, bothIn technical development andto
form of public for the introduction of bio-based fuels willsupportsome

probably be needed. intend withWe proposals this subjectto return on
finalin report.our

also for Sweden make active effortsto tonecessary secure
directiveamendments the EEC excise duties mineral oils,to on on so

facilitate introduction of bio-basedthe fuels.toas

Consequences of proposals and assumptionsour

Infrastructure the national road network outside urbanmeasures
communities have only marginal bearing traffic generation anda on

of proposals, therefore,choice Our will have hardlytransport. any
development ofeffect all the road traffic. The presumed increaseat on

carbon dioxide and regulation of fuelin consumption will betweentax
them make motoring cheaper real kilometre. Trafficterms per
growth between 1993 and 2010 estimated roughly 30at cent.per

resultAs of heavy investments railways, rail traffica passenger
expected increase by about 80 during the period.to centper same

Summing proposals followinghave theup, our consequences:
Substantial travel time savings certain links0 on

proposals confer travel timeOur savings both by road and by rail.
the Stockholm-GöteborgOn and Stockholm-Malmö using theroutes,

fastest trains, journey times be reduced and2/2 3‘/2 hourstocan
respectively.

Reduced ofemissions air pollutants and carbon dioxide0
The focus of infrastructure planning makes little difference to

emissions of air pollution and carbon dioxide.
The possibility of achieving the carbon dioxide with 20target a per

reduction between and1990 2020 will depend entirely thecent on
possibility of reducing specific fuel consumption vehicles andmotor
increasing ofthe proportion bio-based fuels the whichto extent we
have assumed.



28 Summary 1996:26

neededStricter exhaust rules in order achieve the aim oftoare an
reduction in nitrogen oxide emissions82 between 1980 andcentper

Failing this, the reduction expected be2020. about 65to cent.per
ofThe aim of reducing emissions volatile hydrocarbons will be

the short but longerachieved the the growth of traffictenn, term
will necessitate stricter exhaust regulations.

Reduced noise problems national roads0 on
Targeted in the form of noise protection will remedy themeasures

noise problems of the 25,000 living alongside nationalpersons
noise levelshighways and exposed exceeding dBA. The65 long-to

of dBA will be achieved, however, and55 serious noiseterm target not
problems will persist the municipal road network.on

Improved traffic safety0
the end of the planning period theBy 2007, number of persons

killed road traffic expected have fallenin about against370,to to as
seriously injured589 in 1994. The number expected decline fromto

about 3,600 in 2007.4,221 1994 to
Equalisation of regional imbalances0
The investments operations and maintenance have stronga

regional profile. Nearly half the increase will be northern Sweden.
Roughly of all frost-damaged roads be remedied20 4,000centper can
km of 19,000.out

opportunities for enterpriseImproved0
operationThe investments in and maintenance and in load capacity

improvements will deal business enterprise, since theygreat toamean
will improve the for heavy goods both by road and bytransportscope
rail. Special investments totalling MSEK 5,350 recommended forare
rail freight traffic.

politicalExperiment in controlstronger

experiments Skåne wherebyrecommend responsibility forWe
drawing and finalising plans for traffic facilities LTA forcountyup
the period transferred from the Administration1998-2007 County
Board the Skåne Administration.to

also recommend that the StockholmWe County Council be made
responsible for planningLTA the County of Stockholm instead of
the Adminstration Board.County

Both Skåne and the ofCounty Stockholm, the planning
will be constructed such strengthen politicaltoprocess a way as

control and improve co-ordination between different oftypes transport
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between and infrastructure and betweensystems, transport
infrastructure and other physical planning.

the Stockholm experiment,In County special importance will be
attached developing and testing planning which urbanto a process
planning and infrastructure planning integrated with the planning ofare

transit, goods and traffic. There should be goodtransport motormass
opportunities for this of integration in the County of Stockholm,type
where the Council responsible bothCounty for regional planning and
for public transport.

The experimental activities in Skåne and the County of Stockholm
be co-ordinated with the Governments the proposalsmust toresponse

of the Regional Government Commission and with the experimentation
which those proposals lead GovernmentA Bill expected into.may

1996.May
ofthe Counties Västernorrland andIn Jämtland we propose

experiments aimed strengthening regional influence theat on
maintenance of roads. Certain classedcounty at presentmeasures as
maintenance and funded of the operations and maintenanceout
allocation of the National Road Administration the special loador
capacity frost-proofingplan, and road capacity reinforcement,e.g. are
instead be regarded investments and transferred the LTAto toas
allocations. The corresponding also be transferred theto tomoney

allocations. this theLTA In counties will have toway more say
concerning which be taken and what order.tomeasures are

The experimental activities be followed and evaluatedtoare up
after which1998, will be considered whether the experiments toare

continue, be changed be concluded.toto or
have only proposed experimentsWe four counties, but we see no

objection additional experiments being conducted furtherto
preparation for the experimental activities should reveal suchany
interest.

have asked the administrationsWe concretisecounty to our
proposals the focus of infrastructure planning regional level.aton
They back later than September1st 1996.to report to notare us

We will also be instructing the National Rail Administration and the
National Road Administration describe how political ofcontrolto
national investment forplans the period 1998-2007 beto
established.
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Evaluation of policytransport

reference require analyse whether theofOur to transportterms us
the resolutions passed by the Riksdag betweenpolicy aims 1988 and

have been achieved.1991
Policy Resolution indicates five partialThe 1988 Transport

objectives:
availability,0
efficiency,
safety,

quality,environmental
regional balance.

efficiency has been evaluated behalf by theThe target on our
Administrative Development.forAgency

Road Administration has evaluated achievement ofThe National
safety the roadthe availability and targets sector.

Environmental Protection has evaluated theThe National Agency
environmental been achieved, whilewhich the havetargetsextent to

Board for Industrial and Technicalthe NationalNUTEK
Development haveand the National RuralDevelopment Area Agency

regionalachievement of the balanceevaluated target.
from thereceived further supportive documentation CivilhaveWe

Central Board of National Antiquities, theAdministration, theAviation
ofRailways and the Swedish Association LocalSwedish State

the Royal Institute of TechnologyAuthorities. addition, KTH,In
analysed effects of of trainbehalf, has the numberacting a newon our

investments.

Our conclusions the policy pursuedtransporton

been since for the development ofMuch has done 1988 transport
systems.

safety has improved and emissions of pollutants haveTraffic
considerably, the time traffic volumes havediminished at same as

emissions, however, have increased.Carbon dioxidegrown.
expand national railways and roads. AirMuch has been done theto

crucialtraffic been deregulated and shipping still playshas parta
foreign trade.our
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the SwedishSJ State Railways has developed into efficient andan
highly competitive enterprise. High-speed trains have provedtransport

be successful competing effectively with airventure,to a very
and motorism.transport

The organisation of the utilities has been developed andtransport
adapted requirements of efficiency and market adjustment. Theto new
utilities have been given closely defined sectorial responsibilities for
the environment, safety, research the timeetc., at same as a co-
ordinated and integrated of planning beingstructure transport
realised for all oftypes transport.

policy, then, steadily developing,Transport but there9 are
problems involved of controlling, organising and financingi our way

i the of theSome by the Riksdag fortransport system. targets set
and the environment have proved difficult achieve.transport to

The following of the important conclusions resulting fromare some
the policy evaluation conducted behalf.transport on our

Input improveddata need beto0
view, the input data for investmentIn planning bemustour

improved and clearer guidelines needed concerning the input dataare
required for different planning situations.

Decisions be followedmust0 up
view, clear rules and distinctIn responsibility needed forour are

follow-up both national and regional levels. The results ofat
infrastructure investments should be followed in relation thetoup

defined for policy and for individual projects.targets transport
important make clear whether and effects with thoseto costs agree
indicated the input data.

Financial responsibility be reviewedmust0
The principles of financial responsibility need be reviewed andto

of improving calculations of the marginal socio-economic costsways
analysed, because these calculations surrounded byat present are a

deal of uncertainty.great
The balance between public planning and free competition in0
different of should be analysedtypes transport systems
The evaluations show that the deregulations of air traffic and taxi

services have had both positive and negative effects, although too
early the long-term The deregulationsyet to outcome.pronounce on

have favoured densely populated but have hadto toappear areas a
number of negative effects regions with trafficlower densities.on

essential analyse whether neededto tomeasures are
rural for the effects of deregulation, and studycompensate toareas

what be appropriate balance between public planning and freemay an
competition.
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needs be defined closelyof regional balanceThe totarget more0
the difficulties of operationalising theevaluation pointsOur to

of theand, accordingly, analysing degree ofof regional balancetarget
clarifytherefore be made theits achievement. An attempt must to

regional balance target.
definedbeenvironmentalThe targets must0

Environmental Protection pointsNational AgencyThe to many
towards better environment theofpositive aspects aprogress

existsco-operation there alsoThrough the MaTstransport sector. an
forcompiling supportive documentationnetwork whichestablished

environmentally appropriateaimed achievingaction plan, at anan
the time, thethe 25-30of in Atnexttransportsystem years. same

that of theEnvironmental Protection AgencyNational notes many
have been achieved.by the Riksdagenvironmental notsettargets

emissionsfor carbon dioxidestabilisationAchievement of the target
difficult.especially

develop both long-termurgently targetstonecessary
and interimsustainable developmentprerequisites ofconcerning the

bethe long-termwhichshowing the targets torate attargets are
achieved.

be broadenedsafety work needsTraffic to0
continuousRoad AdministrationNationalThe reports a

previously for reducingsafety. Thetrafficimprovement target set
of has already beenmaximum 600of deathsthe number to a

however, concerning theless positive,achieved. Developments are
injured hasof severelythe numberinjured, althoughnumbers persons

declined.
vision", i.e. show how thedevelop theimperative "zero toto

achieved.altogether beroad accidentseliminating fatalaim of can
decisionsdevelopment andof infrastructureCo-ordination0

be improvedtraffic needs touse
of railpositive developmentRailwaysThe Swedish State report a

passenger lines has also increased,traffic. Traffic exceptcountyon
services have beenwhereof thethe northern country,part passenger

therelines. places, however,discontinued several In manyon
fundingfuture when the Stateregarding theuncertainty ten—year

problemlines expires. Anotherservicesallocation for countyon
co-ordinationthe risk of insufficientand othersobserved by SJ

and thoseinfrastructure of the rail networkdeciding thebetween those
thisneeded show howthe lines. Studieswho will be using to co-are

improved.beordination can
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traffic needs be developedBi-modal to0
bi-modal railroader traffic has developedthatSJ notreports
Riksdag and the need for specialaccordance with the target, measures

of this traffic therefore bethe developmentstrengthen mustto
connection, attention should also be paid the needanalysed. thisIn to

transshipment terminals.inputs forfor State

workcontinuingOur

will be addressing all the problem fieldswork continues,As weour
of the evaluation. will be studying theobserved the Wecourse

issues of policy concerning the inprinciples and general transport way
be organised, controlled and financed.which the totransport system

ofpolicy analyses of theoverarchingIn transport structureour
of competition between differentresponsibility, thefinancial state

regionallyofof State procurementtransport systems,types necessary
figureand shipping will muchair transporttransport etc., more

the mainthey have done in interimprominently than report,our
focus of planning.has been with the investmentof whichconcern

2 l6-O3l2
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mål för trafikpolitikenNuvarande

j
utvecklingTrafikpolitik i1.1

rad olika beslut.trañkpolitiken formasnationellaDen genom en
fastlagda trafikpolitiska riktlinjervälutveckladeSomliga grundas på

tydligaoch riksdag. Andra bygger på mindreregeringantagitssom av
i rad olikabeslut har fattatsställningstaganden och på som en

Även beslut inom andra politikområden,detaljfrågor. t.ex.som
miljöpolitiken har betydelse.näringspolitiken ochskatteområdet, stor

gällande trafikpolitikenövergripande mål for denochPrinciper nu
fattadestrafikpolitiska beslut. Andra viktiga beslutslogs fast i 1988 års

Näringsliv förefter propositionenoch riksdag 1991regeringav
förinfrastrukturinvesteringamas betydelsebetonadestillväxt. Då

konkurrenskraft. Anslagen till investeringarnäringslivetstillväxten och
fördubblades. anslutning till detta ocksåIbanor ochi växtevägar nära

infrastrukturen. fick detfram för Därplaneringsprocessen ny
tyngd.de strategiska projekten ökadnationella perspektivet och

och ställdes ökadefrån objektnivå till detPerspektivet lyftes systemsyn
trafikslagsövergripande helhetssyn. Denkrav nyaen

inför investeringsplanerna fori bruk 1992-93planeringsprocessen togs
perioden 1994-2003.

fått delvishar trafikpolitikenperioden efter 1988Under även nya
ökaddetta ökad miljöhänsyn,Exempelkännetecken. är

trafiksäkerhetsstrategikonkurrens,regionalisering, Förstärkt samten ny
samarbete.internationelltviktstörre

års trafikpolitiska beslutMålen i 19881.1.1

fastmål och principer lades i huvudsakGällande trafikpolitiska genom
trañkpolitiska beslut Enligt detta beslut detriksdagens 1988. är yttersta

och utveckla välfärden.syftet trafikpolitiken bibehållamed att
samhällsekonomisktrañkpolitiken skaUtgångspunkten för vara en

effektivitetbetonades dock samhällsekonomiskSamtidigtgrundsyn. att
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i strikt bemärkelse inte kan den enda vägledningen förvara
trafikpolitiken. mål måsteDetta andra kravavvägas mot

inte alltid kan uttryckas eller värderas entydigttransportsystemet isom
ekonomiska kanDet gälla krav på god miljö,termer. t.ex.
trafiksäkerhet, totalförsvarets behov transportkapacitet, regionalav
balans och rättvis fördelning samhälletsav resurser.

denna bakgrund fastställdesMot det övergripande målet för
trafikpolitiken till att

erbjuda medborgarna landets olika delar tillfredsställande,i en
säker och miljövänlig trafkförsörjning till lägsta möjliga samhälls-
ekonomiska kostnader

Samtidigt följande fem delmål:angavs
Tillgänglighet0

ska utformasTransportsystemet så medborgarnas ochatt
näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses ett
tillfredsställande sätt.

Effektivitet0
"Transportsystemet ska utformas så det bidrar till effektivtatt ett

resursutnyttjande samhället helhet." innebärDetta bl.a.i attsom
infrastrukturen ska planeras efter samhällsekonomiska kriterier och att

samhällsekonomisk effektivt utnyttjande ska eftersträvas.ett
Säkerhet0
"Transportsystemet ska utformas så det högt ställdaatt motsvarar

krav säkerhet trafiken.på totala antalet dödade och skadadeDeti i
trafiken ska fortlöpande minskas. Risken dödas och skadas iatt
trafiken ska fortlöpande minskas för alla trafikantkategorier. Risken

för dödas och skadas trafiken ska minskas högre förgrad dei iatt
oskyddade trafikanterna för de skyddade. problem skaBarnensän
särskilt beaktas. rafiksäkerhetenT trafikgrenar ska ocksåinom övriga
fortlöpande förbättras. "

God miljö0
"T ska utvecklas så god miljö ochransportsystemet att en

hushållning med främjas. Inriktningen ska på lång siktnaturresurser
bl.a. radikalt minska de skadliga utsläppen frånatt transport-vara

Utsläppen föroreningar ska begränsas, nationellt ochsystemet. av
internationellt, till vad tål. ransportsektorn ska bidraT tillnaturen att
målet minska kväveoxidutsläppen med mellan30 % 1980 ochattom

kan1995 uppnås. ska luftkvalitetenI radikalt förbättras ochtätorterna
bullerstörningarna begränsas. Hushållningen med energi inom
transportsektorn ska förbättras ökad energieffektivitet hos degenom
enskilda fordonen.
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balansRegional0
till regionaldet bidrarbyggas såska"Transportsystemet attupp

trafikförsörjning i dettillfredsställandebegreppetbalans." För att
meningsfullt innehållskulle fåmåletövergripande attett angavs

rationellt. påoch Kravetmoderntmåste atttransportsystemet vara
får därför intelandsomfattandeupprätthålla transportsystemett

förhindras.eller förnyelseteknik konserverasgammalinnebära attatt
rationell ochgod,trafikanterna såerbjudakunnadärförgällerDet att

med vilkaoberoendemöjligt,trafikförsörjningbillig avsom
sker.transportmedel detta

årsprinciper itrañkpolitiska 1988Styrande1.1.2
beslut

fast antalriksdagen ocksåladetrañkpolitiska beslut ettMed års1988
agerandet.trafikpolitiskaför detprinciperstyrande

fria valKonsumentens

hursjälvamöjlighetskaföretag avgöraochmänniskorEnskilda attges
ochibehov skaKundens sättassina centrumska ordnade transporter.

hand skeska i förstatransportkonsumtionenpåpåverkansamhällets
förvalfrihetförstyrmedelsådanahjälpmed utrymmesom gerav

konsumenterna.

trafikanläggningarförSamhällsansvar

trafikanläggningar, dvs.allmännaförskaSamhället ansvara
försärskiltska hainfrastruktur. Staten etttransportsystemets ansvar

ochUtbyggnadtrafikanläggningar.internationellaochnationella
medelstatligafinansieras medanläggningarvidmakthållande somav

Investeringsbeslutbedömningar.samhällsekonomiskapåska grundas
trafikproduktionen.självabeslutfrånåtskilda rörska somvara

ska byggainvesteringsmedelfördelningbeslutStatsmakternas avom
ökadochinvesteringsplaneringlångsiktigsamordnad, enen

och förvaltningenplaneringenlöpandedenförmålstyrning. Ansvaret
decentraliserasmöjligtlångtska såinfrastrukturenden statliga somav

och delegeras.
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Konkurrens och samverkan i transportproduktionen

Regelsystemet for transportproduktionen ska utformas så att en
effektiv konkurrens mellan olika trafikutövare och transportlösningar
främjas. innebär konkurrensDet mellan olika trafikutövare ochatt
transportlösningar betraktas viktigt trafikpolitiskt medel forett attsom

effektiva och föruppnå tekniska, organisatoriska ochtransporter att
andra utvecklingsmöjligheter ska kunna tillvara. Samtidigt skatas
möjligheterna till samverkan mellan olika trafikgrenar och
transportmedel tillvara. Beslut gäller trafikproduktionen skatas som
fattas i så decentraliserade former möjligt. Den statligasom
trafikpolitiken ska inriktas med främst generella medel byggaatt

utveckla transportförsöjning.och bra Arbetet med minskaattupp en
den statliga detaljregleringen transportproduktionen ska drivasav
vidare och intensifieras.

principer förVägledande kostnadsansvaret för trafiken

Frågan rättvist och effektivt kostnaderna försättett att ta utom
trafiken central i trafikpolitiska1988 års beslut. Följandevar
vägledande principer angavs:

skatter och avgifter ersättning förDe nyttjatas ut attsom som
infrastrukturen ska grundas på väl definierat kostnadsansvar.ett
Grundprincipen avgifterska de trafikenatt tas utvara som av som
ersättning för utnyttja infrastrukturen ska täcka de totalaatt
samhällsekonomiska kostnader trafiken upphov till.som ger
Kostnadsansvaret ska utkrävas låg nivåpå så möjligt isom

och i form fasta och rörliga avgifter.transportsystemet av
rörliga trafikavgifterna ska de kortsiktigaDe motsvara

samhällsekonomiska marginalkostnaderna. fasta trafikavgifternaDe
ska i princip mellanskillnaden mellan marginal-motsvara

trafikenskostnaderna och totala samhällsekonomiska kostnader.
Sådana skatter och avgifter inte trafikpolitiskt motiveradeärsom

utformas likformigt för olikaska transportalternativ.

avsikterna med fastställa kostnadsansvarEn för trafikenatt ettav
uppnå så effektivt utnyttjande möjligt samhälletsatt ettvar som av

skulle skeDetta med avgifter påverkatransportresurser. attgenom
de planeras och utförsså med minsta möjliga totalatransporterna att

väl definierat kostnadsansvarresursinsats. Genom skulle det ocksåett
decentralisera beslutsfattandetbli möjligt i investeringsfrågor.att
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effektivaresåledes åstadkommatrafikavgifternamedSyftet attvar en
skulle bl.a. skevillkor.marknadsmässiga Dettatrafik genom

trafikant har incitament hänsynbeslut, där varjedecentraliserade att ta
kostnader.samladetill trafikens

också det saknas möjligheterbeslutettrafikpolitiskadetI attangavs
för fullt kostnadsansvarinomjämvägsområdetinom ettatt ramen
enligt beslutet, tillskjuta detmåste,infrastrukturen. Statenfinansiera

ska kunna haför jämvägssystemeterfordrasbelopp att ensom
principerna föroch kvalitet. allmännaomfattning Detillfredsställande

tillämpas järnvägs-endast delviskan såledeskostnadsansvaret
trafiken.

skullesärskild miljöavgiftluftfarten föreslogsFör motsvarasomen
marginalkostnadersamhällsekonomiskaflygtrafikensdelden somav

luftfartsavgiftema.uttryck itillinte kom
utformasvårigheterförenat meddetsjöfarten ansågsFör attstora

detbättreavgiftssystem påtillämpbartpraktiskt sätt ännågot ettsom
kostnads-för trafikensde allmännauppfyller principernanuvarande

ansvar.

årsriktlinjer i beslutTrañkslagsvisa 19881.1.3

utvecklingenbeslut behandladestrafikpolitiska1988 års ävenGenom
sambandproblemområden.skilda Ioch förtrafikgrenarolikainom

utgångspunkter fastriktlinjer ochantal mål,ladesmed detta ett stort
utvecklingen.den fortsattaför

ärnvägspolitikenJ

deladesbildades Banverket SJjuli 19881Den att upp.genom
och förvaltaför drivafickBanverket statensattansvaret

trafikföretag.blev renodlat Jämvägs-medanspåranläggningar SJ ett
nationella trafiken, med SJför denstombanordelades in inätet som

trafikhuvud-länsbanor därtrafikrättigheterna, ochinnehavare av
för persontrafiken.ochfick trafikeringsrätten ansvaretmännen

rollspela viktigförutsättningarskulleJärnvägen ettatt en somges
transportmedel. SJmiljövänligt och energisnåltkonkurrenskraftigt,

företag, påförlustföretag till lönsamtutvecklas frånskulle ettett som
utveckling.konkurrenskraftig framtida Statenklararkraft enegen

persontrafik påinterregionalsådan ärskulle vidare köpa stomnätet som
kommer till stånd påinteönskvärdregionalpolitisk men som
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Företagsekonomiska grunder. Statens stöd till sådan trafik utökades till
omfatta sovvagnstrafiken till Norrland.även övreatt

bemyndigadesRegeringen träffa avtal med Svenska Kommun-att
förbundet, Landstingsförbundet och Svenska Lokaltrafikföreningen om
ersättning till länshuvudmännen under tioårsperiod för trafikenen

länsbanorna.utmed
kombitrafik målet skulleFör snabb utvecklingattangavs vara en av

såväl inrikes gränsöverskridande kombitrafik. Omkring år 2000som
skulle enligt beslutet kombitrafiken omfatta minst 10 miljoner ton per
ar.

Vägpolitiken

det trafikpolitiska beslutetI Vägpolitiken ska syfta tillatt attanges
förverkliga de övergripande trafikpolitiska målen. konkretiseraFör att
detta fem delmål:angavs

väghållningsansvaret.Lämplig avgränsning0 av
för väghållningen skulle renodlasAnsvaret skulleatt statengenom

ha för de övergripande allmänna i främstvägarnaansvaret tätorterna
riksvägar och länsvägarprimära och för landsbygden.vägnätet

fick förökat väghållningenKommunerna på lokala ochett gatoransvar
ivägar tätorterna.

Vägkapitalet ska säkras0
Enligt beslutet bör de årliga investeringarna i minstvägnätet

avskrivningarde på det existerande vägkapitalet förgörsmotsvara som
tillgångsmassa kanden ska intakt.vägnätet sägasatt utgörasom vara

God miljö0
Vägpolitiken skulle bidra till åstadkomma god miljö.att en
Förbättrad trafiksäkerhet0
Trafiksäkerhetsmålen konkretiserades inte vad iänmer som anges

delmålen för trafikpolitiken. ansåg det fannsMan inteett attav
tillräckligt underlag för sådan kvantifiering.en

Vägnätet ska bidra till effektivt resursutnyttjande ochett0 en
påtillfredsställande standard ska säkerställas även det

lågtrafikerade vägnätet
beslutet väl fungerandeI behövs förvägnätatt ettanges

utvecklingen i landet. Därigenom skapas förutsättningar för medatt
Vägpolitiken bidra till den regionala utvecklingen och till aktiven
näringspolitik. Vägplaneringen skulle utnyttjas instrument förettsom

utveckling och förnyelse.regional underlätta detta skapadesFör att ett
försärskilt anslag för riksvägar anslag länstrafikanläggningar,samt ett

länsstyrelserna fick beslutanderätten.vilketöver
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Kollektivtrafik och taxi

beslutet framhölls kollektivtrafiken1 bör utökas med hänsyn tillatt
bl.a. de miljö- och trängselproblem biltrafiken upphov till.som ger
Statliga bidrag för stimulera investeringar i regional och lokalatt
kollektivtrafik inrymdes i anslaget för länstrafikanläggningar.

Regleringen den långväga busstrafiken minskades och beslutav
fattades taxi skulle avregleras den julil 1990.attom

Luftfartspolitik

beslöt flygplatsinvesteringar ska trafikpolitisktMan ochprövasatt nya
flygplatsprojekt ska koncessionsnämnden för miljö-prövasatt av

prövning.
Driftbidraget till vissa kommunala flygplatser ersattes ettav

tidsbegränsat för resultatutjämning till kommunala flygplats-system
huvudmän.

avreglering flyget fattadesNågot beslut inte i samband medom av
trafikpolitiska beslut. och1988 års SAS Linjeflyg förutsattes ha en

fortsatt prioriterad ställning i den nationella flygtrafikförsörjningen.

Sjöfartspolitik

framhölls trafikpolitiska besluteti det och hamnägarnaDet att staten
har for sjöfartens infrastruktur. Staten skulleett gemensamt ansvar

fortsättningsvis ha för sjöfarten har tillgång tilläven ansvaret att ett
farledssystem med framkomlighetgod och hög säkerhet medgersom
trafik samtliga väsentliga hamnar.året pårunt

skulle däremot inte hamninvesteringarna.Staten Hamnägarnastyra
sades ha undvika överkapacitet inomett gemensamt attansvar
hamnväsendet.

Investeringar i infrastruktur för ökad tillväxt,1.1.4
1991

proposition 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt lyftes investeringarI
i infrastruktur fram medel för tillväxt i samhället. Manettsom

studierhänvisade bl.a. till de infrastrukturens betydelse förav
samhällsekonomin gjordes i långtidsutredningen EnligtLU 90.som

det effekternalångtidsutredningen kunde svårt kvantifieraattvara av
utbyggd infrastruktur i ökad produktivitet och tillväxt,termer aven
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underskattas. Långtidsutredningenbetydelsen ska inte attangavmen
bådeinfrastruktur motiverade miljöskäl ochinvesteringar i medär av

framtida konkurrenskraft.till näringslivetshänsyn
framfördes väl utvecklade kommunikationerpropositionenI att

för företagförutsättning mindre och medelstorainom landet är atten
leverantörer till de svenskakunna hävda sina positionerska som

väl utvecklad infrastrukturinternationaliserade storföretagen. En ger
lägre kostnader och därmedförutsättningar för effektiva transporter,

konkurrenskraft. Regeringen bedömde totaltökad 100änatt mer
investeras i järnvägar, ochmiljarder kronor kommer vägaratt

under 1990-talet, vilket betyderkollektivtrafikanläggningar resten av
fördubblas.investeringarna nästanatt

förslag den politiska styrningenpropositionen ingick ocksåI om av
särskilda i storstads-investeringsplaneringen satsningarsamt om

områdena.
dess riksdagsbehandling blev bl.a.propositionen ochResultatet av

följande:
kollektivtrafikanläggningari järnvägar, ochInvesteringarna vägar0
anvisades sammanlagtkraftigt. ordinarie anslag 20ökade Utöver

särskild delegation Delega-kronor för l990-talet.miljarder En
fråganinfrastrukturinvesteringar skapades för beredaförtionen att

detlämpade finansierasvilka projekt extraatt avsom varom
försöka hitta medfinansiärer såinfrastrukturanslaget och för attatt

miljarderutväxling de anslagna 20 kronorna.det blev högre aven
nedlagd. aktuella projekten hittadesdeDelegationen Avär numera

för Arlandabanan.utomstående medfmansiärer
reserverades mdkråtgärder i storstädernafinansiering 5,5För0 av

särskilda Stockholms-,överenskommelser träffades ienligt de som
Malmöregionema.Göteborgs- och

reformerades och samordnades. Utgångs-Investeringsplaneringen0
politiska inflytandet den lång-förstärka detpunkten överattvar

investeringsplaneringen. skulle skesiktiga Detta attgenom
underställa riksdagen övergripande riktlinjer förregeringen skulle

infrastrukturen ska utvecklas inom och järnvägssektorerna.hur väg-
läggasnationella perspektivet skulle stärkas och ökad tonviktDet

projekten. Perspektivet skulle lyftas frånde strategiskapå
ställdes ökade krav helhetssynobjektnivâ till systemnivå. påDet en

trafiksektom helhet.respektive trafikslag och inombåde inom som
ha planeringsförutsättningar ochTrafikverken skulle gemensamma

skullesamhällsekonomiska effekterplaneringsperioder och
möjligt jämföra projekt inom olikadet blevbeskrivas så attatt

trafikslag.
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Ett nationellt skulle pekas ochvägnät särställning iut0 ges en
planeringen. särskiltSom viktiga för landets tillväxt och
välfärdsutveckling utpekades vägstråken E3 numera E20, ochE4
E6.

rikspolitiska inflytandetDet skulle stärkas för riksvägar, samtidigt
länsstyrelserna tillförsäkrades fortsatt aktiv roll isom en

planeringen. Vägverket omorganiserades och indelades i en
väghållningsdivision och produktionsdivision. Väghållnings-en
divisionen delades i sju väghållningsregioner, vilket bl.a. ettvar

lyfta perspektivet i planeringen de länsövergripandesätt att av
vägarna.

planeringsprocess1.1.5 för investeringarNy i
infrastruktur, 1992-93

för investeringsplaneringen behandladesProcessen på regeringnytt av
och riksdag under våren 1992. Resultatet blev bl.a. följande:

Planeringsprocessen utformades så riksdagen, efter förslagatt0 om
inriktning från regeringen, beslutar hur planeringen ska inriktas.om
Redovisningen planerna skulle förbättras och krav på konse-0 av
kvensbeskrivningar planerna infördes.av
Luftfartsverkets Sjöfartsverketsoch medverkan i investerings-
planeringen inriktades sådana investeringar har påverkanmot som
på i sin helhet. övrigt förutsattesFör Luftfarts-transportsystemet
verkets och Sjöfartsverkets investeringsplanering, liksom tidigare,
bygga på kundernas behov och betalningsvilja fullsamt
kostnadstäckning för respektive verk.

fyraRegeringen uppdrog åt de trañkverken utarbeta underlagatt
redovisar förslag till alternativa inriktningar för respektivesom

verks investeringar under perioden Infrastrukturens1994-2003.
betydelse för den ekonomiska tillväxten och välfärdsutvecklingen
skulle uppmärksammas särskilt. Samtidigt påpekades deatt

trafikpolitiskaövergripande målen sinsemellan delvisär
målkonfliktermotstridande. skulle lyftas framDessa och konse-

kvenserna alternativa inriktningar skulle ställas varandra.motav
Trañkverken skulle samverka och informera varandra under
planeringsprocessen det blevså möjligt övergripandeatt göraatt
analyser.
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investeringar i infrastrukturBeslut om

grundval trafikverkens redovisningar fattadePå regering ochav
under beslut den totala investeringsvolymenriksdag 1993 i väg-om

medlenoch jämvägsnätet och hur skulle fördelas mellan
nationellastomjärnvägar, övriga riksvägar, bärighets-stamvägar,

länstrafikanläggningar.höjande åtgärder i vägnätet samt
fattade också beslut inriktningen investeringar iMan vägnätom av

stomjämvägsnät. nationellaoch Det avgränsades ochstamvägnätet
den målstandard skulle gälla for olika i dettastråkman angav som

vägnät.
inriktningsbeslutenPå grundval fick berörda myndigheter iav

för tioårsperiodenuppdrag planer 1994-2003. Regeringenupprättaatt
för nationella ochfastställde 1994 planerna stomjämvägar.stamvägar

har dessutom i särskildaRegering och riksdag beslut behandlat
Öresundsförbindelseninvesteringsprojekt och Arlanda-större som

banan.

viktiga trafikpolitiska förändringar efterAndra1.1.6
1988

den kraftfulla satsning på investeringar i infrastrukturFörutom som
trafikpolitiska beslut har det skett utvecklingbeslutats efter 1988 års en

Ökadriktlinjer. förstärktandra trañkpolitiska regionalisering,av
trafiksäkerhetsstrategikonkurrens, ökad miljöhänsyn, störresamtny

frågorvikt vid internationella några kännetecken i denna fortlöpandeär
trafikpolitiken.utveckling av

Ökad regionalisering

trafikfrågor harför rad decentraliserats och forts frånAnsvaret överen
och regionala berslutsnivåer.central nivå till lokala gäller såvälDet

har tidigaretrafik investeringar. specialdestineradeT. stats-ex.som
inordnatsbidrag till kommunal väghållning i de allmänna statsbidragen

till kommunerna. gäller riksfardtjänsten. exempelDet Ett annatsamma
anslaget till länstrafikanläggningar utvidgats och givit länenär att

mellan investeringarmöjlighet prioritera i järnvägar,vägar,att
kollektivtrañkanläggningar vissa flygplatser och hamn-samt
anläggningar.
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konkurrensförstärktAvreglering och

Ökade konkurrensmöjligheter haravreglerades 1992.Flygtrafiken
förbusstrafiken och viss järnvägs-inom den långvägaockså införts

trafik.
yrkesmässiga trafiken har förändratsför denTillståndsprövningen

vikt, medanlämplighetsprövningen fåttsådantpå störresätt att
till omfatta s.k. skadlighets-inskränktsbehovsprövningen att en

busstrafik.främst långväganyetablering Devidprövning avç
också förstärkts denharkonkurrensvårdande insatsernai genom nya

konkurrenslagen.J
inomutveckling köp- och säljsystembetydandevaritharDet aven

l kollektivtrafiken.lokala och regionalahos dentrafikverkensåväl som

viktigareMiljön allt

tyngd.fått alltharmiljöanpassa störreMålet transportsystemetatt
i avsnittutvecklas 1.2.frågaDenna närmare

trafiksäkerhetsstrategiNy

Riksdagentrafiksäkerheten 1993.förfick sektorsansvarVägverket
2000-talettrafiksäkerhetsarbetet införinriktningenbeslutade då avom
nationelltutarbetaregeringenfick i uppdragVägverketoch att ettav

har Vägverket utarbetatsådanttrafiksäkerhetsprogram. Ett program
Kommunförbundet och Rikspolisstyrelsen.Svenskamedtillsammans

antalbyggertrafiksäkerhetsarbetetframtidaStrategin för det ett
ochikunskap, trafikantenhelhetssyn,hörnpelare. Dessa centrumär
ochmänniskanArbetet ska utgå frånroller.organisatoriskaklara

förmåga, henneshennes vilja ochtransportbehov,ochhennes res-
ochhenneserfarenheterochbegränsningar, samt ansvarnormer
ochbeslutsfattaresnyckeluppgift stärkaskyldigheter. En är att

utformamedtrafiksäkerhet. Arbetetvärderingtrafikanters attav
säker användningdrivas vidare såskaoch fordonentrafikmiljön att en

de blir enkla,ska revideras såRegelsystemenunderlättas.dem attav
accepterade.entydiga och allmänt

föreslås skärpningtrafiksäkerhetsprogrammetdet nationellaI aven
dödade ochtrafiksäkerhetsmålen högst 600kvantitativatidigarede

kvantitativa målskadade år 2000. Sompolisrapporterade80017 nya
och högst 3 700i trafiken år 2000får dödasföreslås högst 400 attatt

antalettotalapolisens Detenligtskadadefår bli svårt rapporter.
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skadade år 2000 bör tilluppgå högst 17000 polis-personer
rapporterade.

Större vikt vid internationellt arbete

Genom först EES-avtalet och sedan EU-medlemskapet har det
internationella samarbetet blivit allt viktigare inom kommunikations-
området. Den europeiska integrationen innebär bl.a. fortsatten
harmonisering, förstärkt konkurrens på transportmarknaden och en
satsning infrastrukturenpå med transeuropeiska nätverk förnya
effektivare trafik- och transportflöden.

1.1.7 Kommunikationskommitténs arbete med att
utveckla trafikpolitiken

Vi kommer i fortsattavårt arbete med utarbeta förslag tillatt att ett ny
trafikpolitik både de trafikpolitiska principernaöver ochatt se
formuleringen de traflkpolitiska målen.av

detNär gäller de trafikpolitika principerna kommer vi analyseraatt
hur bör organiseras, och finansieras.transportsystemet styras
Kostnadsansvarets utformning viktig del, vi kommerär ocksåen men

behandla frågor uppgiftsfördelning och uppföljningatt om m.m.
Inom MaTs-samarbetet utvecklas de långsiktiga miljömålen, men

arbete pågår också inom Riksantikvarämbetet med utformningt.ex. av
kultunniljömål. Frågan hur intrång olika slag ska bedömas ochom av
värderas kommer också uppmärksammas inom forskningen,att men
detta arbete hinner sannolikt inte bli klart under 1996.

Övriga trafikpolitiska mål kommer diskuteras i samband medatt
utformningen nationell plan för kommunikationerna i Sverige. Viav en

medvetna behovet särskilda insatser förär utveckla måletattom av om
regional balans, inte säkra på sådant utvecklingsarbeteår att ettmen
blir färdigt före vårt slutbetänkande.
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miljöanpassat1.2 Ett transportsystem

utvecklinghållbarlångsiktigt1.2.1 En

övergripandefastbeslut slagitmiljöpolitiskai 1991 årsRiksdagen har
människors hälsa,skyddahandlarMålenmiljöpolitiken.förmål attom

medhushållamångfalden,biologiskaden uttagetbevara att avatt
skyddalångsiktigt ochutnyttjaskande natur-så attattnaturresurser

kulturlandskap.och
hållbarvaraktigtbredidagfinns attDet ensamsyn omen

Riksdagenssamhället.mål förövergripandeutveckling är ett
grund.dennavilar påbeslutmiljöpolitiska

internationellafleratill uttryck iocksåkommerDetta synsätt
handlings-omfattandeAgenda 21,överenskommelser, ärt.ex. som en

Riokonferens 1992.vid FN:sochårhundradeförplan antogsnästa som
starktdenna planhar antagitländer ärandraochSverige 180 som

bedrivs påAgenda 21-arbetetförpliktigande.moralisktochpolitiskt
alla landetsviktig roll ochsärskiltharnivåer. Kommunernaalla en

2l-planer.Agendalokalamed framengageradef.n.kommuner att taär
iberöraskommernaturligtområde attTransportsektom är ett som

arbete.detta
sustainableutvecklinghållbarlångsiktigtUttrycket en

framtid,miljörapport Vårfrån FN:shärrördevelopment gemensamma
utvecklingbetecknarUttrycketBrundtlandrapporten.s.k.den somen

förmöjligheternabehovdagens äventyratillfredsställer attutan
uttrycketIbland användssina.tillfredsställagenerationerframtida att

olikainnebärvilketmiljöanpassad utveckling, attmedsynonymt en
tål.människan ochtill vadskaverksamheter naturenanpassas

kretsloppstänkande,utvecklinghållbarför ärNyckelbegrepp en
betonade deRiokonferensenresurshushållning.ochmiljöanpassning

förroll i arbetetviktigaföretagensoch attmedborgarnasenskilda
utveckling.hållbaruppnå en

förorenardendelssammanhangetiprinciperviktiga är attTvå som
vi ska hagälla, dvs.skaförsiktighetsprincipen attbetala, delsska att

säkerhetsmarginaler.trovärdigagoda och
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1.2.2 Sveriges internationella åtaganden

Det pågår omfattande internationellt samarbete,ett leder tillsom
överenskommelser mål och tidplaner för begränsaattom gemensamma
utsläpp och skadlig miljöpåverkan.annan

Sverige har ratificerat antal konventioner, vilkaett stort deav
viktigaste för transportsektorn följande:är

Skydd den marina miljön0 av
1973 MARPOL den internationella konventionen till förhindrande

förorening från fartyg relaterade protokoll 1978samtav
Marpol 73/78

Skydd lufthavet0 av
1979 års Genévekonvention långväga gränsöverskridandeom

luftföroreningar i kraftLRTAP 1982 tillhörande protokoll omsamt
svavelföroreningar, kväveoxider, flyktiga organiska etcämnen

1985 års Wienkonvention för skydd ozonskiktet tillhörandesamtav
protokoll och ändringar i kraft 1988

Förenta nationernas ramkonvention i New York 1992 om
klimatförändring i kraft 1993

Skydd ochnatur naturresurser0 av
1971 års Ramsarkonvention våtmarker internationellom av

betydelse i kraft 1975 tillhörande ändringsprotokollsamt
1972 års Pariskonvention skydd världens kultur- ochom av

i kraft 1975naturarv
1979 års Bonnkonvention skydd flyttande vilda djurarter iom av

kraft 1983
års Riokonvention1992 biologisk mångfald i kraft 1993om

Avfall0
1989 års Baselkonvention kontroll gränsöverskridandeom av

och slutligt omhändertagande farligttransporter avfall i kraftav
1992.

1.2.3 Riksdagens miljöbeslut

Riksdagen har fattat antal miljöpolitiska beslut har betydelseett som
för transportsektorn, bl.a.

1988 års trañkpoltiska beslut, 1987/88:500 prop
En god livsmiljö, regeringens miljöprop 1990/91 :900
Klimatpropositionen, 1992/93:1790 prop
Kretsloppspropositionen, 1992/9321800 prop
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framtidaoch bilbil 71993/94:100 1.4Finansplanen, omprop0
kommunikationssektornförinriktning

1993/94:215.buller,Handlingsplan mot prop0

miljömålgenerellaochMiljöhot1.2.4

definieratMiljö 93aktionsprogrami sittharNaturvårdsverket
utvecklingenutvecklingmiljöanpassaduthålligbegreppet somen
desamhälletdelar inomolikaverksamheternadär inom ramarrymsav

miljömålendefinition behöverMed dennamiljömålen.ges avsom
skautvecklinguthålligför begreppetkvantifierarasochpreciseras att

innehåll.konkretfåkunna ett mer

Naturvårdsverketmiljömål enligt Miljö 93,Några olika typer av
vilkenmålSådana i allmänna termerÖvergripande angersom

ekosystem/områdenolikaönskvärd imiljösituation ärmiljömål som
hälsa.människorsföroch

miljötillståndmiljökvalitet vilketMål vilkenMiljökva/itetsmå/ angersom
uppnås tillfälle.visstvid ettskasom

ellerföroreningtillförselMål uttrycker vilkenbeträffandeMål av ensom
påverkan kanhögst accepterasfysiskvilken omellerbelastning som

kvalitetsmål säkras.miljömål skaochövergripandepåverkanfysisk

åtgärderuppsättningMål det resultatÅtgärdsmål som enangersom
kantidsperiod. Debestämdtill inomledaska varaen

etappmål.slutmål ellerformulerade som

svenskaför denmåletövergripandei detutgångspunktMed
följandeidentifieratNaturvårdsverket trettonharmiljöpolitiken

miljöhot:
Klimatpåverkande gaser

ozonskiktetUttunning av
ochmarkFörsurning vattenav

oxidanter/marknäraFotokemiska ozon
och bullerluftföroreningarTätortemas

Övergödning ochmark vattenav
metallerPåverkan genom

miljögifterorganiskaPåverkan genom
organismerfrämmandespridningochIntroduktion av
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10.Nyttjande mark och produktions- och försörjnings-vattenav som
resurs

11.Exploatering mark och för bebyggelse, anläggningarvatten ochav
infrastruktur

12.Anspråk särskilt värdefulla områdenmot
13.Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter

1.2.5 Nationella miljömål

De nationella miljömålen gäller generellt och inte preciseradeär för
olika samhällssektorer. Riksdagen har antagit miljömål i form av
högsta för utsläpp till luften.gräns De gäller utsläpp koldioxid,av
kväveoxider, svaveldioxid och kolväten och etappmål.är

De miljömålennationella etappmål för högsta utsläpp till luften
Koldioxid frånUtsläppen fossila bränslen ska stabiliseras till 1990

års nivå år för2000 därefteratt minska.
Kväveoxider Utsläppen ska minska med 30 % mellan 1980 och 1995
Svaveldioxid årUtsläppen ska 2000 ha minskat med 80 % jämfört

med 1980
Kolväten Utsläppen ska minska med %50 mellan 1988 och 2000

luftkvalitetenFör har riksdagen halterna koloxid,angett att av
kvävedioxid, svaveloxid, och partiklar år 2000 ska underskridasot de
riktvärden utarbetats Naturvårdsverket. Utsläppsom av av cancer-
framkallande bör minska medämnen 90 % i Ett delmåltätortema. är

halvera utsläppen dessa till åratt 2005.ämnenav
det gällerNär buller har riksdagen antagit mål innebärett attsom

trafikbullret i och utefter vägtrafikledertätorter på sikt ska minskas så
det ligger under Naturvårdsverkets riktlinjer,att dvs. dBA bör55att

underskridas i utomhusmiljöer och dBA30 underskridas inomhus
ekvivalent nivå.

målDe riksdagen antagit for utvecklingen bärkraftig ochsom av en
på lång sikt hållbar samhällsstruktur innebär att omsorgen om
kulturvärden i miljön gjorts till delmål för alla samhällssektorer.
Kulturarvet ska ska tillvaratas vid alla formerses som en resurs som av
beslut den miljön. Som övergripande målyttreom attanges
kulturvärden ska visas hänsyn, hanteras och i vissa fallvarsamt
skyddas påtaglig skada och for detta delasmot alla.att ansvaret av

Målen för kulturvärden kan delas in i två typer:
Skyddsmål intrång i eller påverkan på särskilt värdefulla objektmot0
och områden. Dessa mål kan ovillkorliga sektorsmål.ses som
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börmiljöegenskapervilkatillvaratagandeMål för somanger0
genomförts.projektefter detmiljönkänneteckna attäven

l
i

Övergripande transportsektornmiljömål förl 1.2.6

alltså ingafinnstransportsektornfrån ännuluftentillutsläppFöri
beslutmiljöpolitiskaårssektorsmål. 1988Inationellafastställdag

ochmänniskantill vadskaverksamheternadock att anpassasangavs
trafikpolitiken.för Dettamålövergripandetål ettnaturen genom

delmål,i femvidareutvecklades ettmålövergripande avservarav
miljön:

ochgod miljösåutvecklasska att"Transportsystemet enen
fldmjas.medhushållninggodlångsiktigt naturresurserg

trafikslagenolikaför de7 marginalkostnadsansvarprincipenOm om
återspegladekorrektpriserna på sättgenomförd, såhelt ettattvore

vidvägledningkunnaskulle prisernamiljökostnadema,bl.a. ge
mål.sektorsspecifikaformuleringen av

skall"transportsektorni beslutmiljöpolitiska sägs attårs1991I
vissafattatocksåharRiksdagenuppnåsmiljömålentillbidra att

sammanhangdettaViktigast ibedrivas.skamiljöarbetethurbeslut om
sektorsansvaret.fråganär om

riksdagenstyngdfickmiljöfrågorför storSektorsansvaret genomen
samhälls-allafastställdebeslut 1988. Där attmiljöpolitiska man

detEnligtverksamhetsområde.sittinommiljöansvarharsektorer ett
undvikaförsamhällssektorvarje attbörbeslutetmiljöpolitiska ansvara

möjligasteproblem iexisterandelösaförochmiljöproblem attnya
huvud-blevdecentraliseringÖkat ökadochsektorsansvarmån. en av
beslut.miljöpolitiskaårsi 1991miljöpolitikenden fortsattaförlinjerna

tillomformasskullemiljömålengenerelladeocksåinnebarDet att
verksamheter.för olikasektorsmål

tillförslagolikahar någrabeslutdessafattatriksdagenSedan
falli vissatransportsektorn, ävenförformuleratsmiljömålspecifika

trafikslag.olikauppdelade

miljTrafikverkens1.2.7

årligalämnauppdragtrafikverken i att1992årRegeringen gav
tillförslagNaturvårdsverketöverlämnade ettårSammamiljörapporter.

trafik-olikafördelade påMiljömålentrafikverken.delsektormål till var
Målenutgångspunkt.målenfastställdanationelltdemedslag varsom

skullemålpreliminära prövasdessaSyftetlångtgående.relativt attvar
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i analyserna i trafikverkens miljörapporter. Därefter skulle man
bedöma rimligheten i de målen och revidera dessaansatta vid behov.

Idén med detta förfarande sektorsmålen skulle utarbetasatt ivar en
iterativ kallad sektoriseringscirkeln. innebärDen Natur-process att
vårdsverket i samarbete med trafikverken formulerar preliminära
miljömål för de olika trafikslagen. Utgångspunkter för arbetet deär
nationella miljömålen och översiktlig kunskap kostnader fören om
åtgärder i olika sektorer.

preliminäraDe målen sedan underlag för trafikverkensutgör arbete
med åtgärdsprogram, där analyserar möjligheterna uppnåattman
miljömålen. Trafikverken följer åtgärdsprogrammen, varefterupp
Naturvårdsverket resultatetstämmer erfarenheterna i andramotav
sektorer. Utvärderingen detta arbete bildar, tillsammans medav nya
kunskaper miljöproblem, grund för de preliminäraöversynom en av
miljömålen. Man i början dennaär ännu av process.

Trafikverken har sektoransvar för kulturvärden iett även miljön. De
trafikpolitiska målen har betydelse för levandeäven kulturmiljö,en

målet regional balans och miljömålett minska intrången.attex om om

1.2.8 Trafikverkens förslag till miljömål

regleringsbrevI för budgetåret 1994/95 fick Vägverket och Banverket i
uppdrag kvantifiera de trafikpolitiska målen.att I Vägverkets uppdrag
ingick kvantifiera miljömålen för utsläppatt kväveoxider och-av
koldioxid antalet bullerstördasamt personer.

Vägverket har på uppdraget följande förslag tillgettsom svar
miljömål för vägtrafiken:

Utsläppen kväveoxider ska minska med 50 % mellan år 19800 av
och 2000.
Utsläppen koldioxid ska inte öka mellan år 1990 och 2000.av
Inga bor längs befintliga i det statligavägar vägnätetpersoner som
ska år 2003 för buller 65 dBAutsättas vid fasadöver eller 35 dBA
inomhus.

föreslagnaDet koldioxidmålet överensstämmer med det riksdagen
beslutat nationellt förmål de totala utsläppen i Sverige.som
Utvecklingen efter år 2000 berörs dock inte. föreslagnaDet kväveoxid-
målet sträcker sig längre riksdagens mål, innebärän minskningsom en
med 30 till% år 1995.
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trafikspårburenför är:miljömåltillförslagmotsvarandeBanverkets
fastigheter utsättsåtgärdasmiljö ska närbefintligiBullerstörningarI I till år 2000.nattetidmaximalnivå idBA60för sovrumöver

förfastigheter utsättsåtgärdas närskaVibrationsstörningar0
nattetidmedelmaxvärde imm/s5vibrationsnivåer sovrumöver

2000.till år
ibullerföråtgärdsprogramredovisadenyligenBanverketsI

inomvidtasskabullerskyddsåtgärdermålmiljö attbefintlig somanges
maximaladendärfastigheterdeitioårsperiodenden närmaste

dBA.60överstigernattetidljudnivån i sovrum

följande1994for angettmiljörapportsiniharLuftfartsverkets
miljömål:

bansystemhalkbekämpningmedsambandikväve avUtsläppen av0
1980-talet.undersituationenmedjämfört2000till århalverasska

mindreskautsläppen1995-97för är atttreårsplanen varaMålet i
år.150än ton per

cirka150mindre än ton1997ska årglykolUtsläppen varaav0
mängder.använda%7,5 av nu

maxnivåochdBA55FBNutomhusbullerrnål ärLångsiktigt0 År ska1997dBA.65FBNutomhusmål ärKortsiktigtdBA.70
FBNbullernivåer överför1993 utsättasårfärre änpersoner

dBA.70maxnivåellerdBA65
likahögst2010ska årkoldioxidutsläppenoch varaKväveoxid-0

År frånutsläppenska19971990.årutsläppmotsvarandestora som
1993.mindre änLuftfartsverket överstyrkällorde varasom

sjöfartenmiljömål för änuttryckt andranågrainteharSjöfartsverket
trafikslagenallamiljömål förmiljömålen,nationellade somangessom

trafikverken.frånmiljörapportenårligadeni gemensamma

miljömåltillförslagNaturvårdsverkets1.2.9

frånutsläppföråtgärdsmåltillförslagtagit framNaturvårdsverket har
ilänsstyrelsernatillunderlaggjort etthartrafiken. Detta somman

tilluppdragregeringensdvs..RES-uppdraget,s.k.med detarbetederas

påberor attoch järnvägarmått förl olikamed vägaruttrycksbullerformåletAtt
regeliVägtrañkbuller mätsåt.sigskiljer sombullerolikaupplevelsen typer avav

järnvägstrafikfrån mätsBullerljudnivå.jämnbeskriverbästekvivalentnivå, ensom
flygbullernivåFlygbuller mätsstörningstillfällen. somenstakavidmaxnivåsom

FBN.
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länsstyrelserna år 1993 genomföraatt regional samhällsplaneringen
för miljöanpassatett transportsystem.

Boverket fick samtidigt i uppdrag i samråd med bl.a.att Natur-
vårdsverket utforma vägledning för länsstyrelernas arbete samt att
redovisa det samlade underlaget for regeringen.

Naturvårdsverkets miljömål i RES-uppdraget
Analysmál för år 2010 åtgärdsbehovTotalt

Koldioxid 10 % jämfört med 1990 50-80 på% år50- -
Kväveoxider 60 % jämfört med 1980 70-80 %- -
VOC 60 % jämfört med 1988 75-80 %- -

Naturvårdsverket redovisade på uppdrag regeringen våren 1995av ett
förslag till riktvärden för buller från spârburen trafik. Riktvärdena

ekvivalenta dygnsvärden och maxvärden inomhusavser och utomhus
för olika bebyggelsetyper för rekreations- ochsamt frilufts-av
områden. För pennanentbostäder inomhus 30 dBA ekvivalentanges
nivå och dBA45 maxnivå. Motsvarande värden utomhus dBA55är
respektive 60 dBA. För friluftsområdentysta dBA40 ekvivalentanges
mva.

1.2.10 Preliminära åtgärdsmål i MaTs-samarbetet

MaTs-samarbetet är projekt mellanett Naturvårdsverket,gemensamt
trafikverken, företrädare för transportforskningen och bil- och
petroliumindustrin. Projektet syftar till visaatt vägen mot ett
miljöanpassat ledstransportsystem. Det Naturvårdsverket och skaav

till kommittén underavrapporteras 1996. Mera MaTs-samarbetetom
redovisas i bl.a. kapitel

Under våren 1995 redovisade MaTs-samarbetet delrapport meden
förslag till preliminära åtgärdsmål. Målen avseddaär användas iatt
scenariostudier inom MaTs-samarbetet. dessaI studier kommer målen

utvärderas med hänsyn till deatt kostnader krävs för målen skaattsom
kunna klaras. Exempel på några konkreta utsläppsmål redovisas nedan,
liksom sammanställning de preliminära miljömålen en tagitsav som
fram i MaTs-samarbetet, relaterade till de 13 miljöhoten, tabell.se
Målen slutmål, dvs.är de uttrycker miljöanpassat tillstånd,ett inteom
annat anges.
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transport-miljöanpassatmiljömål för ettpreliminäraMaTs-samarbetets
miljöhoten.13till derelateradesystem,

år 2020transportsektornmiljömål förPreliminäraHot
etappmålskamed fossiltkoldioxid somUtsläppen ursprungKlimatpåverkan av1. slutmål inte angett.år 1990. ännumedjämfört%med 10minska

fårozonskiktetstratosfäriskaskada detkanUtsläpp somUttunning gaseravav
förekomma.inteozonskiktet

år 1980.jämfört med%med 90minskaskaSvavelutslåppenmarkFörsurning av år 1980.med% jämfört80medminskaskaKväveoxidutsläppenoch vatten
år 1988.jämfört med%med 85minskaVOC skaUtsläppenFotokemiska av4. årmed% jämfört80medminskaskakväveoxiderUtsläppenoxidanter/ av

1980.marknära ozon
mål.långsiktigaNaturvårdsverketsbuller:FörTätorternas
cancerframkallandeutsläppetappmål år ska2005tillSom avochluftföroreningar

ochbensen, etenPM10,% indikatorer:med 50minskaproblem ämnenlokalabuller
Slutmål angett.ännuformaldehyd.

ska klaras.koloxidkvävedioxid ochförGränsvärden
ochbyggnadervärdefullaskadaytterligareinteFör att

svaveldioxid 5understigas:halterföljandeskaminnesmärken ,kubikmeter.mikrogramstolt 10och50kvävedioxid 10. perozon
upphört.hafrån skaflygplatserUtsläppÖvergödning ureaav6. av årmedjämfört%med 80minskatska hakväveoxiderUtsläppoch vattenmark av

1980.
transportsektorn.också förmålen gällernationellaDePåverkan7. genom förÅtgärdsprogrammen utvecklas inom ramenmetaller

transportsektorn.kretsloppsanpassning av
transportsektorn.också förmålen gällernationellaDePåverkan av förÅtgärdsprogrammen utvecklas inom ramenmiljögifterorganiska

transportsektorn.kretsloppsanpassning av
förekomma.inteskafrämmande arterintroduktionoavsiktligoch avIntroduktion

spridning av
främmande
organismer

preciserade.Mål ännumarkNyttjande10. av
och vatten som
produktionsresurs

hushållning medlångsiktiganpassad tillTransportsektorn är enExploatering11. av exploateringochmaterialanvändningför avnaturresurserföroch vattenmark
lägen.särskilt i tätortsnärarekreation.betydelse förnaturmarkbebyggelse, av

ochstrukturerhistoriskalandskapetsochtätortersStäders.ochanläggningar
formeri deuppfattbaraochbevaradesambandnaturgeografiska ärinfrastruktur

regioner.olikaför landetskarakteristiskaärsom
ställtsrestriktionerefter deanpassatshar somTransportsystemetAnspråk mot12.

kulturmiljön.ochförskydd natur-tillvärdefullasärskilt upp
områden vissa

ochodlingslandskap
skyddsvärda
områden

naturligatill deanpassatmeningi vid ärTransportsystemetkretslopp,13. Brutna
teknosfäreninomKretsloppetmaterial.energi ochkretsloppenmiljöfarligaavfall och av

avgiftats.harrestprodukter
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Exempel på några preliminära utsläppsmål för ett miljöanpassat
transportsystem enligt MaTs-samarbetet.

Slutmål Prel. mål 2020 Basår
Koldioxid 60 % till 2050 10 % 1990- -

etappmål
Svavel 90 % slutmålet 1980som-
Kväveoxider 80 % slutmålet 1980som-
Kolväten/VOC 85 % slutmålet 1988som-

1.2.11 Trañk- och klimatkommittén

En Trafik- och klimatkommitténs TOK uppgifterav utredaattvar
vilka för- och nackdelar det finns med specifika miljömål för
transportsektorn. I uppdraget ingick också lämna förslag tillatt
tidsmässigt anpassade miljömål för olika trafikslag både på både kort
och lång sikt TOK lämnade sitt slutbetänkande i juni 1995.

TOK ansåg MaTs-samarbetets förslagatt till preliminära
trafikslagsvisa miljömål bör användas underlag för scenariostudiersom
inom MaTs-samarbetet, liksom för trafikverkens miljörapporter och
åtgärdsplaner. De preliminära målen skulle därefter ochomprövas
regering och riksdag ställning.ta

När det gäller klimatpåverkan ansåg dock kommittén det tillsatt
vidare bör gälla koldioxidutsläppen frånatt transportsektorn
åtminstone inte ska öka till år 2005. Den långsiktiga energipolitiken
och kommande internationella avtal kan innebära riktmärketatt
behöver ändras. Vidare behöver mål längre sikt formuleras,ett när
energipolitiken har lagts fast och det finns internationelltnär avtalett

hur mycket olika länder ska minska sina utsläppom växthusgaser.av

1.2. 12 Energikommissionen

Energikommissionen, lade fram sitt betänkande i december 1995,som
konstaterar det inte går förenaatt målenatt avvecklaattom
kärnkraften, skydda de fyra outbyggdaatt älvarna och begränsaatt
koldioxidutsläppen. Man kommer bl.a. till slutsatsen det krävsatt nya
styrmedel för klara målet koldioxidutsläppen.att om
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miljömålKommunikationskommitténs.2. 13l
i

tydligfå till ståndarbete2 med vårthuvudsyftena är attEtt enav
miljöanpassning.utvecklinginriktning mottransportsystemens enav

eftersom det svårastkoldioxidmålet,framhållaallt ärframför attvillVi
detväxthuseffektensamtidigtutsläppsmålen äruppnå somav

har gjortklimatpanel, IPCC,miljön. FN:shotetallvarligaste mot
förmed 60 %måste minskaväxthusgasema attbedömningen att en

tredjeundvikas. Omska kunnaväxthuseffektorsakadmänskligt
sinautvecklingtillchanshakunnaskavärlden aven

med %.minska sina utsläpp 80i-ländernalevnadsförhållanden måste
mållångsiktigtpreliminärtMaTs-samarbetet har attI satt somman

tillmed % årtransportsektorn 60frånkoldioxidutsläppenreducera av
mål.uppnå detta Manstrategier förolikaskisserathar2050. Man att

åtgärder, förkraftfullavidtamed attväljakan vänta att senareatt
tillämpaEller så kanomställningsprocess.genomgå större manen

grundläggandebörjaganska tidigtochförsiktighetsprincipen en
till vadsnabbare skasamhälletföromställningsprocess att anpassas

med ivalt arbetaetappmåltål.och Det attklimat natur som man
dessamellanmedelväg synsätt.MaTs-samarbetet är en

inriktningförslag tillvårtutformningenvidVi har avav
MaTs-miljömålpreliminärafrån deutgåttinfrastrukturen som

2020etappmål för årinnebärfram. atttagit Detsamarbetet som
medvägtrafiken ochförmed %minska 20koldioxid skautsläppen av

till nivån år 1990.förhållandeitransportsektornhelaför%10
förmed målenvidarearbetaMaTs-projektet kommer attInom man

undertill kommitténförslagredovisamiljö ochochhälsa sommaren
tillståråtgärderfaktiskavilka olikamål,1996. Frågor somomom

krävade kanuppoffringarochförändringarvilkaochbuds som
i vårtoch redovisamedvidarearbetaalltsåvikommer att

slutbetänkande.
imarkintrångbegränsademålkulturmiljömål ochgällerdetNär om

mycketdessaframhållavill vikulturmiljöochnatur- som
med någonförmetoderdet f.n. saknasbetydelsefulla. Eftersom att

ochintrång,olikakostnaden förvärderaprecision typerstörre av
samhällsekonomiskai deheller ingårdärför inteför dessakostnaden

uppmärksammasintrångsfrågornaviktigt annatdetkalkylerna, attär
medarbetarMaTs-projektetochRiksantikvarieämbetet attsätt.

naturmiljön.ochkultur-mål förkonkretautveckla mer
helt,undvikashand böri förstaintrångutgår frånVårt synsätt att

såändåbör intrångenoundvikligtdet görasmöjligt. Därså ärdär är
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skonsamt möjligt, alternativa tekniska lösningart.ex. ellersom genom
sänkta krav på standard och utformning. Det i regel bättreär att rusta

befintliga och banor byggavägar i heltän lägen.attupp nya nya
Projekt bedöms innebära oacceptabla intrång bör självfallet intesom
genomföras alls.
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infrastruktur-Inriktning2 av

planeringen

ochmellan kommunerdelatinfrastrukturenför är stat,Ansvaret
infra-tioårigainfrastrukturen utarbetasstatligaenskilda. denFör

planering ingårfjärde dennaår. Ireviderasstrukturplaner vartsom
delvisinfrastrukturåtgärderenskildaochkommunalaockså som

bidrag.med statligafinansieras
skehelhetssyn ochska bygga påinfrastrukturenPlaneringen enav

Avvägningar ska kunnatrañkslagen. görassamordnat över av
drift ochinvesteringar,och mellantrafikslagenmellanresursbehovet

underhåll.
förslagutarbetadelbetänkandetill vårthaft i uppdragVi har ettatt

infrastrukturplaneringen för perioden 1998-2007.till inriktning av

inriktningsbeslutriksdagensinförstudierFördjupade

flera frånsaknasinfrastruktplaneringeninriktningtillförslagvårtI av
riksdag ochviktiga länkarperspektivinternationelltochnationellt som

sträckor kanfor. Flera deuttalat sitt stödharregering tidigare somav
iinrymmashar inte kunnatnätverken TENtranseuropeiskai deingå

och delvisnationellainvesteringar iFöreslagnaförslag. stamvägar,vårt
Mälardalsregionen.koncentrerade till Detta är ettjärnvägar, är nu

arbetegjorts i vårtsamhällsekonomiska kalkyler harderesultat somav
från.utgåttvi harde budgetramaroch

enligt deväginvesteringar harforminskadeDet utrymmet
neddragningarsärskilt kraftigalett tillanalysernasamhällsekonomiska

Sverige. beroroch Dettai södraiinvesteringar västrastamvägarav
nåoch det svårtställtslönsamhetskravstarka ärde attattsom

bygga,där det dyrtdelar landetlönsamhet i detillräcklig är att somav
minskar också investeringarna,SverigeVästsverige.i I mennorra

åtgärderbärighetshöjandeunderhålldift ochför samtresurserna
kraftigt.förstärks

mellanvägmedlen ska fördela sigtill hurställningVi intetar nu
fråga kommerolika objekt.mellan Dennaregioner ocholika
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sedvanligt hanteras i den fortsattasätt planeringsprocessen.att Detta
gäller den inomregionala balansen,även dvs. hur medlen fördelas
mellan glesbygd och tätbebyggda områden inom regionerna. För
sådana ställningstaganden krävs detaljerade och fördjupademer
analyser dem gjorts i inriktningsplaneringen.än Studiersom av
alternativa standardnivåer och utförande kan komma ändraatt
rangordningen och därmed den regionala fördelningen medlen.av

Enligt vår mening kan den fördelning investeringar i stamvägarav
de samhällsekonomiska analyserna resulterat i förstärka desom

regionala obalansema. Det dock viktigtär kanatt transportsystemet
fortsätta utvecklas i hela landet så det fyller sin funktionatt och kanatt
medverka till olika välfärdsmål nås. kanDetta inte fullt fångasatt iut
de samhällsekonomiska beräkningarna. hellerInte kan sysselsättnings-
effekterna beräknas i dessa kalkyler.

Vi det därför angeläget i det fortsatta arbetet för-att göraanser
djupade analyser de nationella och internationella länkarna utifrånav
alternativa budget- och standardnivåer och bredare samhälls-ett
perspektiv. bör ocksåDetta kunna leda till jämnare regionalen
fördelning väginvesteringarna.av

Länkarna bör därefter ånyo regeringen inför riksdagensprövas av
behandling inriktningsplaneringen.av

påExempel olösta problem

Vi vill peka på problemområden måste utredas vidare itre ettsom
nationellt perspektiv: Genomgångstrafiken i Skåne, trafiken mellan
Göteborg och Norge järnvägstrafiken i mellersta Norrland.samt

Genomgångstrafiken Skånei

Trañksituationen komplicerad i framför allt sydvästra Skåne,är men
detta påverkar trafiken och trafiklösningarna i hela Skåne. Omkring
70 exportgodset,% och kanske lika mycket importgodset,av av

Skåne, vilket orsakar både kapacitets- och miljöproblem.passerar
Även för persontrafiken finns problem behöver lösas.som

ÖresundsförbindelsenangelägetDet fårär goda järnvägs- ochatt
väganslutningar. Citytunneln för persontrafiken och godsspårett yttre
för klara kapacitets- och miljöproblemen för den godstrafikenatt tunga

viktiga järnvägslänkar. Dessutom planerasär riksbangård viden ny
Marieholm/Eslöv. vägtrafikenFör ringvägen och förbättringarär yttre

vissa andra viktiga stråk aktuella objekt för effektiv trafikföring iav en
Skåne.
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itillräcklig utsträckninganalyseras ihar inte kunnatfrågorDessa
nationelltoch lösas istuderas vidaremåstedelbetänkandevårt ettutan

godaoch kravetnäringslivets behovtankehelhetsperspektiv med
Öresundsförbindelsen färdigställs.samtidigtpersontrafiklösningar som

Göteborg och NorgemellanrafikenT

Nordlänkendubbelspår påutbyggnadpartiellförslag ingårvårtI av3 sträckanmdkr. Pål för omkring 2VänersborgGöteborg ochmellan
hastighetsanpassningar.vissa DettaenbartingårVänersborg-Norge

Göteborgjämvägsförbindelsen mellanklararvi inteinnebär attatt ge
Även delen iplanperioden. på Norgestandard underhögoch Norge en

heller därplanperioden.utbyggnader under Inteoch planeraspågår
möjlighetstandardtill högemellertid nåklarar att gersomupp enman

i fortsattaangelägethastighet. Detmed högtill trafik är att
samordnaklara ochochSverige Norgemellanöverläggningar ut
Göteborgsträckan mellanstandard helaoch påutbyggnadNordlänkens

Oslo.och
utefter 6kvarstående problem Efinns det vägSamtidigt stora norr

under vissalastbilstrañk blandas med,OmfattandeUddevalla. tungom
och högmiljöproblemtill bådevilket lederturistrafik,tider, stor

olycksbelastning.
UnderRabbalshede.utbyggnader tillvissagällande plan ingårI upp

nyligenregeringen harSunningesundsleden,påbörjas1996 men
AvsiktenGläborg-Rabbalshede.sträckan ärarbetsplanen förupphävt

Rabbalshede harstandard Norrlägre motorväg.studera änatt omen
förslag.inrymts i vårtåtgärderinga

internationelltochnationelltbådenödvändigtDet ettatt,är ur
ochmellan Göteborgförbindelsernahurvidareperspektiv, analysera

förbättras.skaNorge

NorrlandmellerstaJärnvägstrafiken i

leda tillkanberäkningsforutsâttningarochförslag attVåra
emellertidi dag finnsökar. Redanjärnväggodstrafiken på

allt mellerstaframförstambanan ipå Norrakapacitetsproblem
långstambananBollnäs-Ramsjö har NorrasträckanNorrland. På en

ökandeMedfor godstrafiken.svårigheterenkelspårsträcka som ger
kapacitetsproblemen.godstrañkmängder förvärras

kapacitetsproblemen.lösaskulle kunnaBotniabanan sätt attettvara
Vi har i vårtalternativ.stambananUtbyggnader Norra är annatettav
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delbetänkande inte tagit ställning till Botniabanan, eftersom banan
förutreds närvarande särskild utredare. Vi har därför inte hellerav en

kunnat ställning till alternativa åtgärder på Norra stambananta som
skulle lösa kapacitetsproblemen.

Frågan järnvägstrañken till Norrland måste analyseras vidare iom
nationellt perspektiv.ett

Beredskap för arbetsmarknadspolitiska insatser

Vi har analyserat antal projekt samhällsekonomisktett stort ärsom
lönsamma, inte klarat nå till det samhällsekonomiskaattmen som upp
krav vi ställt för projekten ska kunna inrymmas inom våratt
planeringsram. lönsammaDessa projekt skulle kunna bli aktuella vid

höjd planeringsram eller ingå i särskilda paket för skapa jobbatten
satsningar i infrastrukturen s.k. sysselsättningspaket.genom

Analyser alternativa inriktningarav

Vi har analyserat fem alternativa inriktningar infrastrukturensav
utbyggnad och underhåll:

grundalternativ därEtt alla åtgärder ingår bedömts0 som som
samhällsekonomiskt lönsamma.

alternativEtt lägger särskild vikt vid mål god miljö.som om
alternativEtt lägger särskild vikt vid mål ökadsom om

trafiksäkerhet.
alternativ med särskildEtt inriktning uppnå regional balansatt
alternativ medEtt särskild vikt vid ndringslivsfidgor.0

Alternativen jämförs med jämförelsealternativ nollalternativett
enbart omfattar åtgärder beräknas genomförda ellersom som vara

påbörjade vid årsskiftet 1997/98.
Med ledning resultaten från analyserna de alternativaav av

inriktningarna har utarbetat förslag till inriktningett av
infrastrukturplaneringen under perioden 1998-2007.

olikaDe inriktningsalternativen beskrivs i vårnärmare
bilagerapport. utförligareEn redovisning finns i särskildaännu

från SAMPLAN, vilket särskild arbetsgrupp medrapporter är en
Ävenfrån trañkverken och SIKA. vårt förslag tillrepresentanter

inriktning infrastrukturplaneringen redovisas utförligt iav en
SAMPLAN-rapport under Det sammanvägda alternativet.namnet

Innan vi redovisar förslagvårt vi några kommentarer tillger
infrastrukturplaneringen och dess sammanhang med övrig trafikpolitik.
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från trafikpolitikenskiljaskan inteInfrastrukturplaneringen

denfrån samhället ochisoleratinfrastruktur kan inteiInvesteringar ses
inriktningenbehovet ochtrafikpolitiken. Bådeövergripande av

samhället ställervilka målberoendestarktinvesteringarna är uppav
ekonomiskafattasvilka besluttrafikpolitikenför samt omsomav

fordonregleringarutformning,kostnadsansvaretsstyrmedel, rörsom
olika formertrafik iköpbränslen,och etc.statens av

i och analyseratinriktningaralternativautarbetatvi harNär
och analyseratvi har utarbetatliksomi dessa,konsekvenserna närav

j antagandendärför gjort vissahar viinriktning,förslag tillvårt om
åtgärderanalyser sådanaUtförligareåtgärder.trafikpolitiskaandral av

i vårttrafikpolitik kommersamladförslag tilloch att presenterasen,
i slutbetänkande.

infrastrukturåtgärdernåsMålen enbartinte genom

trafik- ochmed deskaInfrastrukturplaneringen överensstämma
så långtföreslås skaåtgärdermålen.miljöpolitiska De t.ex. somsom

trafiksäkerheten.och främjamiljöanpassademöjligt vara
lösabetydelse förbegränsademellertidInfrastrukturåtgärder har att

möjlighetergodamed infrastrukturenSyftet ärmiljöproblemen. att ge
krävsmiljömålennåoch gods.människor Förför atttransporter av
gällerinfrastrukturen. Detsammademåtgärderytterligare rörän som

trafiksäkerhetsmålen.
inriktningtillförslagutarbetat vårtvi harsamband medI att av

någraöversiktligt analyseratdärförhar viinfrastrukturplaneringen
uppfyllas.ska kunna Enmålenkrävsåtgärderandra meromsom

ochtrafikpolitiskavilkaanalysgenomarbetadsamlad och av
vimålen kommerkrävs för nååtgärderinfrastrukturella attattsom

aktuellade åtgärderslutbetänkande. Flera ärvårt ärredovisa i somav
trafikarbetetpåverka det samladekommade kanden attattartenav

transportslag.olikamellanfördelningenoch

behandlassjöfartochFlyg senare

handhasoch sjöfartenflygetinominfrastrukturenstatligaDen av
verk.affärsdrivandebådaSjöfartsverket,ochLuftfartsverket ärsom

flyget ochavgifterdefinansierasInfrastrukturen tas ut avsomav
sjöfarten.

intesåledesfinansierasoch sjöfartenflygetinomInfrastrukturen
trafik-Bådaoch järnvägar.anslag vägarsätt somsammagenom
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slagen har dessutom i huvudsak väl utbyggd infrastruktur. Därfören
har flyget och sjöfarten i den samordnade infrastrukturplaneringen inte
behandlats på och järnvägar.sätt vägarsamma som

Flyget och sjöfarten kommer behandlas utförligt i vårtatt mer
fortsatta arbete med den övergripande trañkpolitiken.

Den kommunala och enskilda infrastrukturen nåviktig för att
målen

Våra analyser och förslag den statliga infrastrukturen. Vi haravser
behandlat den infrastruktur knyter däremottätorterna,som samman
inte infrastrukturen inom tätorterna.

delEn varudistributionen och det dagliga resandet dockstor ärav
begränsat till regionen eller Mycket dessa kortatätorten. transporterav
eller sker det kommunalapå En del trafikensvägnätet. storresor av
miljö- och säkerhetsproblem också koncentrerade till deär större
tätortsregionerna.

nå de miljö- och trafiksäkerhetsmålFör vi ställt behövsatt som upp
åtgärder i det kommunala i regionala och lokalaäven vägnätet samt
kollektivtrafikanläggningar. Vi kommer i vårt fortsatta arbete att

analysera behovet både statliga och kommunala insatsernärmare av
inom tätortstrafiken och den regionala kollektivtrafiken.

Andra infrastrukturfrågor vi kommer ingående iatt tasom upp mer
vårt kommande arbete eventuellt eller ändrade former forär nya
statligt stöd till terminaler för omlastning gods till den lillasamtav
infrastrukturen i järnvägsnätet. Med den lilla infrastrukturen menar
vi de spår längst i bannätet oftast kommuner, industri-ägsut som av
företag eller trafikföretag och har betydelse forstorsom
godstransporterna.

Rullande planering

kanDet svårighet först redovisa förslag tillatt ettsynas som en
inriktning infrastrukturplaneringen och sedan i vårt slutbetänkandeav
lämna förslag till samlad trañkpolitik kan ändra förutsätt-en som
ningarna för infrastrukturens utbyggnad. Utvecklingen infra-av
strukturen och trafikpolitiken emellertid kontinuerligt pågåendeär en

där förutsättningarna förändras och planerna revideras.process
Vårt fortsatta arbete med den övergripande trafikpolitiken kan

påverka arbetet med utarbeta investeringsplaner för infrastrukturen.att
naturligt inslagDetta i rullande planeringsprocess.är ett en
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kurs i infrastrukturplaneringen2.1 Ny

behövs fortsatt utveckling infrastrukturenVi det föratt attanser en av
utveckling, välfärdenslå vakt samhällets och för ökaattom

Infrastrukturennäringslivets konkurrenskraft. måste också planeras på
förenligt med långsiktigt hållbar utveckling. Detsätt ärett ensom

betyder utbyggnaden lång sikt måste utgå från de grundläggandepåatt
människans hälsa ställer.krav och det s.k.Inom MaTs-naturensom

utformasamarbetet arbetar med dessa långsiktiga mål.attman
fråga vilken takt de långsiktiga målen skaviktig i uppnås.En är

har vi från deframgått kapitel 1.2 utgått preliminära miljömålSom av
har formulerats för år 2010 och 2020 i MaTs-samarbetet.som

förbättraVi har lagt vikt vid målet trafiksäkerheten vinärstor att
utformat förslag till inriktning infrastrukturen. Vihar vårt attav anser

teknik, möjligt klaradet, bl.a. med hjälp mycket högtär attav ny
och kommer utveckla tankarnaställda krav på säkerheten att om en

slutbetänkande.nollvision i vårt
till näringslivets krav förbättratVi har tagit hänsyn påstor

bärighet på och järnvägar.Vägunderhåll och höjd vägar
förutsättning infrastrukturenvidare varit viktig förharDet atten oss

bidrar till jämna regionala obalanser.ska planeras sättett att utsom
det acceptabelt bibehålla dagens lågaVi har inte ansett attt.ex.

omfattande tjälavstängningar länsvägarna ivägstandard och
skogslänen.

Samhällsekonomiska analyser har varit viktigt underlag närett
förslag. Allt går dock inte analysera medhar utformat vårt att

kalkyler och många beräkningar baseras påsamhällsekonomiska
förutsättningar. Vårt förslag baserar sig därför också påosäkra

bedömningar och avvägningar mellan olika mål.kvalitativa på

underhålloch infrastrukturenUtbyggnad2.1.1 av

kursförändring i infrastrukturplaneringen.Vårt förslag innebär en
Efter tids omfattande utbyggnader det nationella stamvägnätet0 en av
behöver insatserna för drift och underhåll öka. Vi föreslår ökningen

drift och underhåll på hela det statliga med drygt 30 %vägnätetav
jämfört med nivå.dagens

föreslår vi höjning anslaget till drift ochbannätetFör en av0
underhåll med jämfört med dagens nivå. inkluderar22 % Det
tidigarelagda reinvesteringar för höja tillåten axellast till 25att ton.

föreslås för höja bärigheten på banor och detStora insatser att0
regionala vägnätet.

3 16-0312
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investeringar mdkr ijärnvägarAv på 58 och föreslås 60 %vägar0
till järnvägar och till40 % vägar.
Investeringarna i utbyggnad riksvägar halveras jämförtän0 av mer
med gällande plan. Delvis beror det på har fått höjdvägnätetatt
standard års utbyggnad och vi prioriterat driftattgenom senare nu
och underhåll inom begränsad budgetram. Delvis hänger deten

med på utbyggnadsstrategin. Vi ansluter tillsamman en ny syn oss
den och uppbyggnad funktionellt sammanhålletsystemsyn ettav

präglat planeringen, lägger inte längre någonvägnät som men egen
vikt vid enhetlig geometrisk och trafikteknisk standard. Varje delen

de nationella stråken bör byggas i den takt och denutav ges
standard motiverad trafikförhållandena respektive del.ärsom av

delar räknatvi har på förhållandevisDe och naturligtär stora
avgränsade. handlar inteDet stråktänkandet medersättaattom
punktinsatser, de nationella stråken kan delas istoramen upp
sträckor med skilda trafikförhållanden.
Trafiksäkerhetsarbetet inriktas samhällsekonomiska skäl på att0 av
genomföra åtgärderna i det nationella trafiksäkerhetsprogrammet
Nationellt trafilcséikerhetsprogram 1995—2000, Vägverket, Riks-

Åtgärdernapolisstyrelsen, Svenska Kommunförbundet. i väg-
koncentreras på punktinsatser särskilt olycksdrabbadesystemet

korsningar och sträckor istället för väginvesteringar.större
Vårt förslag innebär kraftig omfördelning från stora0 en

driftväginvesteringar till och underhåll Eftersom denvägnätet.av
vägstandarden finns detpå mindre i skogslänensämsta vägnätet

innebär vårt förslag till ökade drift- och underhållsanslag och
bärighetssatsningar utjämning regionala obalanser ien av
vägstandard. Vi föreslår dessutom särskilda åtgärder för att
ytterligare stimulera den regionala utvecklingen näringslivetsoch
konkurrenskraft.

Vi föreslår planeringsram på 190 mdkr för investeringar, driften
och underhåll och järnvägar under planeringsperioden I998-vägarav

ansluter väl till2007. Detta riksdagens beslut minskadeom
investeringar inom områdedetta under kommande budgetperiod. Vi
har bedömt konsekvenserna förändring planeringsramenäven av en av
med kostnadsfördyring%15 20 %.:t samt en
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Övriga åtgärder för nå trafiksäkerhetsmålen2.1.2 att

framfört inte möjligt trafiksäkerhetsmålendet nå enbartSom är att
infrastrukturåtgärder. behövs därför rad andra åtgärderDet engenom

f ställtför klara de mål viatt upp.
l för trafiksäkerhetende fysiska åtgärder ingår påFörutom som
l vi åtgärder i det nationella trafiksäkerhets-förutsättervägnätet att

genomförs under tioårsperioden. innehållerProgrammetprogrammet
trafiksäkerhetsreformer, ökad rattnykterhetrad olika åtgärder t.ex.en

färre hastighetsöverträdelser, säkrare bilar ochdrogfrihet i trafiken,och
Åtgärdernacykelhjälm. har bedömts mycketökad användning somav

förhållande till kostnaderna.effektiva i
Vi förslag sänkt hastighetsgräns i ochhar tätortövervägt t.exom

krav cykelhjälm. åtgärder påverkar dockobligatoriskt på Denna typ av
till inriktning infrastrukturplaneringen och kommerinte vårt förslag av. i slutbetänkande.därför behandlas vårtl att

Övriga koldioxidmåletåtgärder för klara2.1.3 att

devisat koldioxidmålet svårast klaraanalyser harVåra äratt att av
förutsatt utsläppenetappmål har vimiljömål vi ställt Som att avupp.

minska med från till 2020.koldioxid inom vägsektorn ska 20 % 1990
utsläppenmålet enligt MaTs-samarbetetPå längre sikt är att av

vägtrafiken ska minska med 70-75 %.koldioxid från
krävs flera åtgärder. Vi harklara koldioxidmålenFör typeratt av

koldioxidskatt, reglering fordonens specifikahöjdräknat med aven
biobaserade driv-och snabb introduktionbränsleförbrukning aven

medel.
utarbeta politik inomarbete medpågårInom EU att en gemensam

klimatkonventionen. har dock varit svårtför Det att enas om enramen
formoch energibeskattning och någonkoldioxid- avgemensam

flera EU-Iänderna harbränsleförbrukning.reglering bilarnas I avav
reducera koldioxidutsläppen. Englandför lutarbetat attprogramman
bensinpriset realt med år och ibeslutat höja %har 5attt.ex. perman

biobaserade drivmedel.Frankrike introduceras
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Höjd koldioxidskatt

våra beräkningar har vi antagit koldioxidskattenI höjs såatt att
bensinpriset stiger realt med liter10 och år mellan 1998 ochöre per

reala prishöjningen fram till2020. Den år 2020 blir då 2,30 kronor per
liter bensin. Motsvarande ökning förutsätts för dieselpriset.

Med real prisökning på 10 priset ska stiga 10öre att öreen menas
inflationen. mycket koldioxidskatten behöverHur höjas beroränmer

hur bensinpriset förändras jämfört med priserna andra varor.
Bränsleprisema sini hänger med bl.a. utvecklingen detur samman
internationella oljemarknadema, växelkursen och konkurrensen denpå
svenska bränslemarknaden. Tidigare har priset bensin till följd av
dessa förhållanden ibland stigit betydligt snabbare andra priser iän
Sverige, ibland långsammare. betyder vissa kan prisetDet år påatt
bensin stiga betydligt snabbare inflationen någonän utan
skattehöjning. dessa fall behövs naturligtvis ingenI ändring skatten.av

sänkning torde inte heller bli aktuell,Någon eftersom syftet är att ge en
tydlig signal bränslepriset ska stiga. Andra år får räkna medatt attman
skatten behöver höjas. skatteförändringarnaHur tekniskt skarent
genomföras återkommer till i vårt huvudbetänkande.

del det dessaEn skatteintäkter skapar börutrymmestor av som
enligt mening användas för statligtvår stöd till miljöåtgärder inom
transportsektorn. torde också behövas formDet någon av

för boendekompensation dem de har långa arbetsresor. Omgör attvars
det skulle visa sig bränsleprishöjningen skulle få oacceptablaatt
fördelningseffekter förtill nackdel glesbygden bör dessa effekter
kompenseras åtgärder inom för regionalpolitiken i vidgenom ramen
mening.

kommerVi analysera frågan koldioxidskatten och därmedatt om
sammanhängade stödåtgärder ingående till vårt slutbetänkande.mer

Under förutsättning bilköparna bensinpriset kommeratt tror att
höjas successivt leder prishöjningen till omställning mindreatt moten

bensinförbrukande fordon, trafiktillväxten beräknas bli ungefärmen
densamma. Ytterligare åtgärder krävs koldioxidmålet ska nås.om

Reglering bilarnas bränsleförbrukningav

koldioxidutsläppen frånOm personbilstrafiken ska kunna minskas
väsentligt krävs det personbilarna blir bränslesnålare. finns fleraDetatt
tänkbara möjligheter förbättrad bränsleekonomi föratt styra mot en

bilar, regleringar eller differentierade skatter. Styrmedlent.ex. ärnya
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fördock genomföra Sverige behövssvåra Detatt ensamt.
överenskommelser.internationella

Mål och styrformer för denna regleringar diskuteras sedantyp av
inom Vi Sverige aktivt bör verka för regleringarnågra år EU. attanser

sänker den specifika bränsleförbrukningen, vi har intesom men
sådan reglering kan utformas.analyserat hur en
räkneexempel visat hur bränsleeffektivitetenVi har i måsteett

.i för koldioxidmål ska kunna nås. Vi räknar medförbättras vårtatt att
specifika bränsleförbrukning hos bilar successivt sjunker framden nya

det året ska bilar i genomsnitt hatill år 2005. Från nya en
högst liter mil. dag denbränsleförbrukning på 0,63 I ärper

bränsleförbrukningen bilar Vi har ocksågenomsnittliga på 0,92.nya
drivmedel i frånandelen biobaserade genomsnitt % årantagit 15äratt

nedan.2010. Se
bränsleförbrukningen bilar skade ställs för påkravFör att nyasom

nybilsförsäljningen Vi harbilparken krävs ökar.få genomslag i att
framnybilsförsäljning på omkring bilar årräknat med 250 000en per

År omkring bilar i Sverige. kantill såldes 170 000 Det2020. 1995 nya
stimulansåtgärder för påskyndaformdärför behövas någon attav

fördelaktigtdock inte självklart dettautbytet bilparken. Det ärär attav
livscykel-koldioxidsynpunkt betraktar det frånfrån när ettman

denna fråga i fortsatta arbete.vårtperspektiv. Vi kommer övervägaatt

introduktion biobaserade drivmedelStöd till av

drivmedelantagit andelen biobaseradeVi har i våra beräkningar att
bränslets energiinnehåll.genomsnitt 15 % Dettafrån år 2010 i är av

såvälkombination olika åtgärder inbegriperkan nås somavgenom en
drivmedel,enbart använder biobaseradeutveckling fordon t.exsomav

låginblandning biobaserade drivmedel imetanol,etanol eller avsom
antagits kunna skebränslet. inblandning hardet fossila Denna ett

räknat efter energiinnehåll, intekonsumentens pris,sådant sätt att
påverkas.

sannolikt både tekniskska möjligt krävsdettaFör att envara
samhälleligt stöd för introduktionenutveckling och formnågon av av

återkomma med förslag detta idrivmedel. Vibiobaserade attavser om
slutbetänkande.vårt

förändranödvändigt Sverige aktivt arbetarocksåDet är att att
introduktionen biobaserademineraloljedirektiv såEG:s att av

underlättas.drivmedel
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Ändrad förmånsbilarbeskattning av

Vi har också haft förutsättning i beräkningarvåra de harattsom som
förmånsbil måste betala sina rörliga kostnader, dvs. själva stå för
kostnaderna för privat bilkörning. betalarNär de rörligaman
kostnaderna själv kommer förmånsvärdet sänkas. har underDetatt

framtid kommit flera förslag hurpå beskattningensenare av
förrnånsbilar ska lösas. Vi har inte tagit ställning till dessa, utan
kommer analysera denna fråga ytterligare i vårt fortsatta arbete.att

Miljöklassning fordon och bränslenav

Utvecklingen energieffektivare och fordon kan ocksåav renare
stimuleras miljöklassning fordon och bränslen och därmedgenom av
sammanhängande styrmedel. Naturvårdsverket för närvarande överser

förgällande miljöklassning fordon med hänsyn till bl.a.systern av
direktiv. också principernaEG:s Man för klassning bensin.överser av

har regeringen särskildDessutom utredare i uppdrag bl.a.gett atten
bränslenhur alternativa och blandbränslen bör behandlas iöverväga

förhållande till för miljöklassning motorbränslen. Visystemet av avser
återkomma till dessa frågor i samband med vårt slutbetänkande.att

Övriga åtgärder för nå miljömål2.1.4 andraatt

miljömålnå våra kväveoxid och flyktigaFör att uppsatta t.ex.om
Ävenkolväten krävs skärpta avgasregler. utökad användning av

eldrivna fordon kan bli aktuellt. nå målen bullerFör ochatt om
avgashalter ikrävs åtgärder trafiksystem. exempelDettatätoiternas är
på åtgärder kommer analysera inför vårtnärmareattsom
slutbetänkande.

Konsekvenserna våra förslag och2.1.5 av
förutsättningar

Våra förslag påverkar knappast alls trafikutvecklingen på vägarna.
Infrastrukturåtgärder i det statliga utanför harvägnätet tätorterna
endast marginell betydelse för trafikgenerering och färdmedelsval. Den

höjningen koldioxidskatten och regleringen bränsle-antagna av av
förbrukningen leder till det realt billigareblirsammantaget att per
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köra bil. kan detkilometer Däremot bli dyrare köpa bilatt att av
storlek grund det utvecklingsarbete måste förgörassamma av som

få fram material, lättare, lika säkra, bilar, effektivareatt nya men
motorer etc.

förutsättningar kan komma påverkaDessa det samladeatt
trafikarbetet och därigenom behovet och inriktningen infrastruktur-av
satsningar. hänsyn härtill beräknas trañkökningenUtan bli cirka 30 %
från till år 2010 Jämförelsealtemativet.1993

Till följd omfattandede satsningama järnväg beräknasav
persontrafiken järnväg öka med cirka under80% tid.samma
Personbilstrañken kommer dock alltjämt dominera kraftigt.att

förslag följandeSammanfattningsvis våra konsekvenser:ger

stråkBetydande restidsvinster i vissa0
Våra förslag restidsvinster både i vägtrafiken och järnväg. Iger

relationerna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö möjliggörs
restider för snabbaste ned respektivetåg 2.30 3.30.mot

luftföroreningarMinskade utsläpp och koldioxid0 av
infrastrukturplaneringenInriktningen har liten betydelse förav

luftföroreningar och koldioxid.utsläppen av
Möjligheten koldioxidmålet minskningnå med från20 %att om

till år helt avhängigt det möjligt klara1990 2020 såär är attom en
snabb minskning fordonens specifika bränsleförbrukning ochav

andelen biobaserade drivmedel viökning antagit.av som
målet minskade utsläpp kväveoxidernå med 82För %att om av

från till krävs skärpta avgasregler. fall1980 2020 beräknasI annat
minskningen bli omkring 65 %. Målet minskade utsläpp flyktigaom av
kolväten nås kort sikt, på längre sikt leder trafikökningen tillmen

krävs skärpta avgasregler.detatt

Minskade bullerproblem utmed statliga vägarI
Riktade åtgärder i form bullerskydd medför de 25 000attav

bor utmed statliga och för bullernivåervägar är utsattapersoner som
får bullerproblem åtgärdade.65dBA sina långsiktiga måletDetöver

fortfarande55dBA nås dock inte och kvarstår bullerproblemstoraom
på det kommunala vägnätet.

Förbättrad trafiksäkerhet0
slutet planperioden år beräknasI 2007 antalet dödade iav

vägtrafiken ha sjunkit till cirka jämfört370, med 589 år Antalet1994.
skadade beräknas minska frånsvårt 4 221 år 1994 till omkring 3 600 år

2007.
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Utjämnade regionala obalanser0
Satsningarna drift och underhållpå har stark regional profil.en

hälften ökningen hamnar i Sverige. UngefärDrygt 20 %av norra av
tjälskadade åtgärdasalla kan 4 000 km km.19 000vägar av

förFörbättrade förutsättningar näringslivet0
drift och underhållSatsningarna bärighetshöjande åtgärdersamt

har betydelse för näringslivet förutsättningarna förstor attgenom
förbättras både ochgodstransporter på järnväg. På järnvägenvägtunga

föreslås särskilda satsningar för godstrafiken på 350 mkr.5
koldioxidskatten kostnadsökningökade för gods-Den ger en

kan beräknas tillpå cirka 4 tonkm år 2010väg öretransporter som per
och tonkmcirka år 2020.7 öre per

järnvägsåtgärderoch2.2 Väg-

investeringar, driftgällande planer omfattar och underhåll förNu vägar
och järnvägar totalt 206 mdkr för tioårsperioden i1994-2003 1997

prisnivå inklusive särskilda paket för sysselsättningsskapandeårs
åtgärder och mdkr exklusive särskilda paket. Riksdagens beslut201

utgiftstak tyder på något minskad för tioårsperioden 1998-enom ram
2007.

arbete har visat detAnalyserna vårt finns mängdatt storav en
samhällsekonomiskt motiverade och järnvägsprojekt i infrastruk-väg-

förVi har analyserat sådana projekt sammanlagt mdkr.270överturen.
statsfinansiellaSamtidigt gäller det läget allvarligt ochäratt att

beslutat budgetrestriktionerriksdagen våren 1995.om
bakgrund detta föreslår vi total planeringsramMot av en

för planeringsperioden för investeringar,mdkr 1998-2007 drift190
underhåll och järnvägar.och vägarav

förslag grundar sig samhällsekonomiska olikaVårt analyser av
Urvaletåtgärder i infrastrukturen. åtgärder inom respektiveav

transportslag har i utsträckning den framräknadestor styrts av
bedömningarlönsamheten. våra har vi dock haft andraI även

utgångspunkter värdet åtgärderäven vägaattgenom av som
målen miljö, trafiksäkerhet, regional balansmotiveras ochav om

näringslivsorientering.
Delegationen för transporttelematik har i sitt delbetänkande nyligen

trafikstyrningssystem kan samhällsekonomisktpekat t.ex.att vara
dock inte haft underlag förmycket lönsamma. Vi har att tanu upp

inriktningsförslag.sådana åtgärder i vårt
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åtgärder försammanfattning föreslagnaredovisastabell 2.1I aven
och järnväg.väg

Åtgärder för ochinriktning infrastruktur vägförslag tilliTabell 2.1. av
års prisnivå.i 1997Miljarder kronorjärnväg.

Gällande plan Förslag till plan
1998-20071994-2003

NVHP1Väg
939nationellai stamvägarInvest.
38riksvägari övrigaInvest.

11från plantidigareavslutade projekt
2347väginvesteringarTotalt

9åtgärder 8ochBärighetsfrämjande
beläggning grusvägarav

17miljöåtgärderTrafiksäkerhets- och
592 56underhållDrift och

8272vägåtgärderTotalt andra
105119vägåtgärderTotalt

StomnätsplanJärnväg
2542Stomnätet
10från planprojekt tidigareavslutade
3542jämvägsinvesteringarTotalt

37‘303vidmakthållandeDrift och
7272gsåtgärderTotalt järn vä

1010LTA

187201paketsärskildaexkl.Summa

sysselsättningspaketSärskilda
3Väg
2Järnväg

5187206särskilda paketinkl.Summa
f väghållningsplan 1994-2003NVHP nationell
2 underhåll,miljöåtgärder, 60 mdkr.drift ochnivå och samt ärför trafiksäkerhets-Dagens

underhåll för mdkr42Drift och svarar
3 beslutad regeringen.mdkr. Planen intecirka 40 ärdriftplanBanverkets tar avupp
4 reinvesteringartidigarelagdaförInkl. 3 mdkr
5 storstadsöverenskommelser tillkommer, vilketpå förmdkrmedel cirka 2Bundna enger

på mdkrcirka 190total summa
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föreslagnaDe beloppen jämförs med gällande planer. För väg-
investeringarna detta gällande väghållningsplanär 1994-2003 NVHP
nivå låg. För järnväg jämförelsen stomnätsplanengörs 1994-mot
2003. Samtliga belopp omräknade för prisnivånär den 1att avse
januari 1997. Beloppen direkt summering allaär projekt inteen av
nuvärden.

Enligt tabellen blir våra förslag 187 mdkr. Tillsumman av
redovisade kostnader för avslutade projekt från föregående plan ska
emellertid läggas resterande delar beslutade medel i samband medav
de s.k. storstadspaketen. Det medel överförts från riksvägs-är som
anslaget till kollektivtrafiksatsningar i Stockholms län, medel frånsamt
infrastukturanslaget till samtliga storstadsöverenskommelser. Itre
1997 års prisnivå uppgår dessa redan beslutade kostnader för den nya
planperioden till cirka mdkr.2 Totalt omfattar således vårt förslag
omkring 190 mdkr.

Fördelningen mellan åtgärder för respektive järnväg ungefärväg är
densamma i gällande plan. Förhållandet mellan investeringar ochsom
övriga åtgärder i förslaget 38 % investeringar jämförtär med 55 %
investeringar enligt dagens fördelning, dvs. klar förskjutning frånen
investeringar övriga åtgärder.mot

Tabell visar2.2 sammanfattning åtgärderna i inriktnings-en av
förslaget.

åtgärderTabell 2.2. Sammanfattning förslageti till inriktningav av
infrastrukturen. Miljarder års prisnivå.kronor 1997

Väg Järnväg LTA
från föregåendeavslutade projekt 11 10

plan reviderat
underhållDrift och 56 37

Trafiksäkerhet 13,5
Buller och miljö 3,5 0,5
Trafikledning/tågradio 1
Nya investeringar med kvot 0,4över 12 22,5
Åtgärder för regional balans 9 1
Länstrafikanläggningar 10
Summa 105 72 10

1Totalt järnväg, LTAväg. 187
1 påBundna medel cirka 2 mdkr för storstadsöverenskommelser tillkommer, vilket ger en

påtotal cirka 190 mdkrsumma
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Investeringar

förslag innebär förskjutning från väginvesteringarVårt till drift ochen
föreslåsunderhåll. Väginvesteringama halveras jämfört medänmer

gällande plan.
jämvägsinvesteringar innebär förslagetFör minskning på 17 %en

jämfört med gällande plan. ändå högDet total nivå och innebärär en
något ökad andel investeringarna för järnväg jämfört med väg.en av
Förslaget till investeringar bygger på projekt har sådansom en

samhällsekonomisk lönsamhet nettonuvärdeskvoten överstiger 0,4.att
förenklat uttryckt,innebär, visst projektDetta måsteatt nyttan ettav

minst kostnaden.40 % större änvara

underhållDrift och

kraftiga föreslagna satsningen på drift och underhåll motiverasDen av
hittillsvarande insatser släpar efter och vi uppmärksammatatt att ett

behov ökade insatser. tabell 2.1 redovisas nivån gällandeIstort av
planer för drift och underhåll respektive vidmakthållande. Anslaget till
Vägunderhåll har dock inte nått till planens nivå. nivåDagens ärupp

mdkr i stället för planens 59 mdkr.42

Trafiksäkerhet miljöoch

Vi föreslår punktinsatser på särskilt olycksdrabbade korsningar och
sträckor, inklusive korsningar mellan och järnväg, i stället förväg

effektivaväginvesteringar. trafiksäkerhetsåtgärdemaDestörre mest är
emellertid sådana ingår i det nationella trañksäkerhetsprogrammetsom
och inte berör infrastrukturen.som

Miljöåtgärder i infrastrukturen omfattar bulleråtgärder för vägt.ex.
och järnväg, vissa miljöåtgärder för befintliga för-vägar, t.ex.genom

Ävensköning infarter till och skydd vattentäkter. förtätorter,av av
miljön de effektivagäller dock åtgärderna berör andraatt mest
områden infrastrukturen.än

åtgärderN äringslivsfrämjande

Vi har under arbetet uppmärksammat industrins behov ökadeav
bärighetsinsatser för både och järnväg. Förslaget innehåller därförväg

tjälsäkring och höjd tillåtensatsningar på axellast frånvägarstora av
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till andra22,5 25 ton och åtgärder för godstrafiken delarstora av
jämvägsnätet.

Regional balans

omfördelning medel från investeringarDen i till drift-stamvägnätetav
och underhåll vi föreslår har utpräglad regional profil. Dagenssom en
situation med variationer i underhållsstandard mellan landetsstora
olika delar, det gäller beläggningsstandard och framkomlighet,när t.ex.
och hittills låg anslagsnivå har gjort det nödvändigt omfördelaatten
medel från söder till mindre i skogslänenDet har landetsvägnätetnorr.

vägstandard, innebär problem för framkomlighet ochsämsta storasom
komfort för både och godstrafrk. utjämnaFör väg-attperson-
standarden i landet det därför nödvändigt behov i södra Sverigeär att

får tillbaka tid.stånu en
förslag innebär såledesVårt väsentligt det befintligaatt rusta upp

med särskilda insatser för de mindre i Sverigevägnätet, vägarna norra
på bekostnad väginvesteringar i södra delen landet.storaav nya av
Förslaget innebär också investeringar mdkr2,5 i Sverige samtnorra

bärighetshöjandesatsningar på åtgärder, i första hand tjälsäkring, och
beläggning grusvägar.av

vägåtgärderFöreslagna2.2.1

väginvesteringarnaFörslaget innebär halveras jämfört medänatt mer
gällande plan. Delvis beror det har fått höjd standardvägnätetatt en

utbyggnader,års delvis hänger det medgenom senare samman en ny
på utbyggnadsstrategin.syn

Vi ansluter till den och uppbyggnadsystemsyn ettoss av
funktionellt sammanhållet präglat planeringen, läggervägnät som men
inte längre vikt vid enhetlignågon geometrisk ochegen en

standard. deltrafrkteknisk Varje de nationella stråken bör byggas utav
och geometriskai den takt den standard motiveradärges som av

trafrkförhållandena respektive del.på Om vägsträcka planeras meden
för hög standard innebär det utbyggnaden blir mindre kostnads-atten

effektiv och får svårare konkurrera med andra utbyggnadsbehov.att
Samhällsekonomiska analyser bör for varje tänkt utbyggnadsdelgöras
och inte för hela stråk. delar vi har räknat förhållandevisDe är stora
och naturligt avgränsade. handlar inte stråktänkandetDet ersättaattom
med punktinsatser, de nationella stråken kan delas istoramen upp

där trafikförhållandena skiljer sigsträckor åt.
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fördelar sigför vägåtgärdemakostnadernavisar hurFigur 2.1
kostnadsslag.olikamellan

mdkr
60

50

40 - gällande
30 - Iförslag
20 -
10 -
o .

LTAtrafiksäkerhetdrift ochbärighetinvesteringar
underhåll och miljö

åtgärder.påvägâtgärder, olika typerfördelatförKostnader2.1.Figur av
underhåll jämförs med dagensdrift ochförslag. FörochplanGällande

nivå.

ökamdkr försatsning på 2,5bl.a.ingår attvägåtgärdemaBland en
ochfordonsviktemaför de högstaupplåtaskanandelen vägar som

bärig-den högstatillhöraflerDärmed kommer vägaraxellastema. att
till 60bruttovikterinnebär bl.a. tonBK 1. Dettahetsklassen att upp

tillåtas.kan
gällande plantillförhållandeiförändringenrelativaDen största

tredubbelföreslårmiljö. Vioch äntrafiksäkerhetföråterfinns en mer
Vi hargällande plan.medjämförtåtgärderdennasatsning på typ av

tycksdelsangelägna,myckettrañksäkerhetsåtgärder dels ärfunnit att
lönsamhet.samhällsekonomiskhögmycketha en

analyserVåraLTA-anslag.oförändradeifrånVi har utgått av
ungefärinsatservisarlänsjämvägaroch attlänsvägar sammaav

motiverade.samhällsekonomisktplannuvarandei äromfattning som
kollektiv-regionalabehovetbedömaförunderlagdocksaknarVi att av

i vårtbehovdettaanalysera närmareVi kommertrañkanläggningar. att
arbete.fortsatta

iingårvägprojektende viktigasteredovisas störretabell 2.3I som
plan.gällandeoch iförslagvårt
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Tabell 2.3. Investeringar i nationella stamvägar exklusive pågående från
tidigare plan i gällande plan förslagsamt till tillkommande satsningar.
Miljoner årskronor i prisnivå.1997

Påbörjade GérjgsgÅtgärd Förslag1projekt
E 20 Göteborg Stockholm 1 500 800 2 100-
E 18 Norska Kapellskärgränsen 300 1 900 1 400—
Räta Rv 55/56/53/67 Norrköping 600 1 350-linjen Gävle

Enköping MoraRv 70 300 950-
E 22 Malmö Norrköping 500 650 700-
E4 Helsingborg Stockholm 1 400 1 800—
E4 Stockholm Gävle 2 200~
E4 Gävle Sundsvall 300 850-
E6 Trelleborg Göteborg 850 500 50-
E6 Göteborg Svinesund 2 200-

Göteborg JönköpingRv 40 3 000-
Göteborg KarlstadRv 45 1 350-
Ödeshög BorlängeRv 900-

510/60
Övriga stamvägar 350 750 100
Investeringar för regional balans 2 400
Summa investeringar 0003g 13 400 g 050

1påbörjade årsskiftetprojekt vid 1997/98, dvs. jämförelsealternativet
2exklusive färdigställda projekt påbörjade1997 ocht.0.m. årsskiftetprojekt vid 1997/983 till dessa investeringar i nationella stamvägar kommer cirka 1,1 mdkr för övriga
riksvägar. påbörjadeSumma dåprojekt blir cirka 11 mdkr,

Vägprojekt inte ingår i förslaget bl.a. objektär E4som
Helsingborg-Stockholm, riksväg 40 Göteborg-Jönköping och E6
Göteborg-Svinesund. Förslaget innehåller kvarstående projekt för
11 mdkr från föregående plan. delEn dessa projekt beräknas inte haav
påbörjats vid årsskiftet 1997/98. En samhällsekonomisk prövning av
dessa projekt på gjorts för övrigasätt projekt kansamma som nya
innebära de behöver prioritering elleratt Dettaomprövas.ges en annan
får i den kommande objektsplaneringen.göras

Kartorna följandepå sidor visar föreslagna åtgärder det
nationella hur de totalastamvägnätet vägsatsningarna fördelarsamt sig
på Vägverkets väghållningsregioner. Det visas också i tabellsenare
2.4.
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i pååtgärderLönsammai
nationellastamvägnätet.det

0,4NettonuväxdekvotQ

Haparanda

l lÖstersund
x

i Sundsvalll

Helsingborg

Malmö
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Förslag till Vägsatsningar regionper

Region Absolutbelopp
i Mkr, över en
10-års period.

Mijtt 17 300
Väst 15 180
Mälardalen 13 220
Norr 12 530
Sydöst 12 030
Stockholm 9 330
Skåne 5 960L
Ofördelat L 8450

2Förklaring
VCirkelns storlek éiri

proportion mot
kabsolutbeloppets

storlek
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väghállnings-på VägverketsfördelningVägåtgärdernasTabell 2.4.
budgetniváårsjämfört med 1995vårt förslag samtenligtregioner

LTA-anläggningar.åtgärder mdkr ochlåsta 11exklusive

underh.:Investering TotaltmiljöTs,Drift,Region
Ändrf Ändr.Ändr.Ändr. Försl.Försl.Försl.Försl.

12530 +3270-41021012320 +4850-11700Norr
17300 +560-200+3110 94013160-23503200Mitt
9330 -900+1030+300 26505280-37201400Stockh.

13220 -1290-360+2790 8508110-37204260Mälard.
15180 -8770-135096012870 +2010-94301350Väst

-7020120302190 +8409840 +1020-88700Sydöst
-26605960750 -2803420 +580-2960Skåne 1790

8450 +8450Oförd. ----
-83509400017000 +772065000 +14660-3073012000Summa

" övriga riksvägarochnationellaInvesteringar i stamvägar
2 bärighetsåtgärder.Inklusive
3 pååtgärder fördelade regionerintedessa årdelstorObservera att aven

enbartskaredovisade fördelningentabelli 2.4Den som enses
harsamhällsekonomiska analyserderesultatetillustration somavav

sig mellanska fördelavägmedlentill hurställningVi integjorts. tar nu
påfråga kommerolika objekt. Dennamellanochregionerolika

Förplaneringsprocessen.den fortsattaihanterassedvanligt sätt att
fördjupadeochdetaljeradekrävsställningstagandensådana mer

inriktningsplaneringen.igjortsdemanalyser än som
kraftigförslaginnebär vårttabellenframgårSom enav

underhåll.drift ochtillfrån investeringvägmedelomfördelning av
iplaneringsramminskadnågotmedräknathar viSamtidigt en

riksdagensförslaget tillförnivåtill årsförhållande 1995 att anpassa
allainnebärinvesteringar. Dettaminskade sammantaget attbeslut om

planerings-får minskadeNorrlandsregionemade tvåregioner utom
Regionbärighetunderhålldrift och görSatsningen på attsamtramar.

kalkyler.enligt våraplaneringsramarökadefårochMitt Norr
deenligtharväginvesteringarförminskadeDet utrymmet

neddragningarsärskilt kraftigaanalyserna lett tillsamhällsekonomiska
TillkommandeSverige.södra ochiiinvesteringar västrastamvägarav

berorMälardalsregionen.till Dettakoncentreradeinvesteringar är nu
nådet svårtställts och pålönsamhetskrav ärstarka attde attpå som

bygga,det dyrtlandet därde delarlönsamhet i ärtillräcklig att somav
ochstandardnivåeralternativaanalyserFördjupadeVästsverige.i av

ändrakan kommaplaneringenföljandei den attutförande
medlen.fördelningenregionaladärmed denochrangordningen av
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Enligt vår mening kan den fördelning investeringar i stamvägarav som
illustreras resultatet från de samhällsekonomiska analysernaav
förstärka de regionala obalansema, dettaäven för Sverigeom norra
motverkas hur medlen för drift och underhåll och bärighetshöjandeav
åtgärder fördelas.

dockDet viktigtär kan fortsättaatt transportsystemet utvecklas iatt
hela landet så det fyller sin funktion och kanatt medverka till olikaatt
välfårdsmål nås. Detta kan inte fullt fångas i de samhällsekonomiskaut
beräkningarna. Inte heller kan sysselsättningseffekterna beräknas i
dessa kalkyler.

Vi det därför angeläget i det fortsatta arbetetatt för-anser göra
djupade analyser de nationella och internationella länkarna utifrånav
alternativa budget- och standardnivåer och bredare samhälls-ett
perspektiv. börDetta också kunna leda till jämnare regionalen
fördelning vägåtgärdema.av

2.2.2 Föreslagna jämvägsåtgärder

Vårt förslag innebär jämvägsinvesteringama iatt minskarstomnätet
med 17 % i förhållande till nuvarande planer. Den föreslagna
investeringsnivån på 35 mdkr ändå hög jämförtär med tidigare år.

50

40

30
gällandeE

20 förslagI

10 .

0 4 ‘ i
investering drift och vidmakthållande

Figur 2.2. Kostnader för järnväg, fördelat på kostnadsslag. Gällande plan
och förslag.

förslagetI ingår åtgärder för drift och vidmakthållande av
jämvägsnätet på 36,5 mdkr. I Banverkets driftplan motsvarandeär
volym mdkr.40 Nuvarande anslagsnivå 30 mdkr, vilketmotsvarar
redovisas i figur 2.2. förslagetI ingår tidigarelagda reinvesteringar för
3 mdkr, vilket förutsättning förär de bärighetshöjande åtgärderna.en
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medvidmakthållande ökarochdriftpåsatsningeninnebärDet att
denivå inklusivetill dagensförhållandeimdkr 22 %6,5

reinvesteringarna.tidigarelagda
förbetydelseharvidmakthållandedrift ochförAnslaget stor

kundernaoch erbjudadriftsäkerhetenförbättramöjligheterna att
punktlighet.godmedtransporter

utbytenbrobyten,spårbyten,formiReinvesteringar t.ex. avav
trafikledningscentralerbangårdar ochombyggnaderställverk samt av

utveckling. Förjämvägstrafikensförförutsättningar attnödvändigaär
insatsernamåstenyinvesteringar på bannätetgjordafull utdelningfå

sådanaanläggningarövrigabefintliga attvidmakthållaför att vara
nyinve-standardnivåden högrehelhet kanbanorna motsvara somsom

möjliggör.steringama
planeradeförutsätterjärnvägsnätetinyinvesteringar attVissa

eftersträvade effekterna,för defullföljas, t.ex.kanreinvesteringar att
förverkligas.ska kunnarestider,förkortade

1997/98efterskullegällande plan samthur använtsvisarTabell 2.5
fördelar sig.järnvägsinvesteringarpåtill satsningarförslagethur

följandekartor påframgårjärnvägsinvesteringarFöreslagna av
sidor.

gods-särskildabl.a.i förslagetingårjämvägsåtgärdemaBland
höjaförbl.a.omfattar attmdkr. Det ettsatsningar på 5,4 program
frånhelatill 25nuvarande 22,5 vägenaxellast från tontillåten ton

ytterligarehöjd axellastingårGöteborg. DessutomtillBoden
förekommer,därMellansverige, systemtransporteristräckor tunga

grundhastighetnedsattdag haristräckoråtgärder avsamt som
Halls-dubbelspårsutbyggnadmdkr föringårVidare 4bärighet.dålig

godstrafikensinriktadeprimärti Skåne,satsningarochberg-Mjölby
behov.

satsning påökadsåledesinnebärförslagetiJärnvägsprojekten en
med tidigarejämförtgodstrafiken,inriktade påsärskiltåtgärder ärsom

trafiktungai desatsningaromfattanderelativtstomnätsplan, samt
kapacitets-ochhastighets-Mindrepersontrafiken.förrelationerna

stråk.övrigavissapådessutomåtgärder ingårhöjande
näringslivs-klardärmedharjärnvägssatsningamaföreslagnaDe en

satsningar påbetydandeÅtgärderna innebärgodstrañkenförprofil.
däriblandinland,Sverigesi mellerstaochSverigeijärnvägsnätet norra

också harjämvägsinvesteringamamedförBergslagen. Det att
synvinkel.regionalpolitiskeffekter urgynnsamma
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Tabell 2.5. Investeringar i stomnätet exklusive pågående från tidigare
plan i gällande plan förslagsamt till tillkommande satsningar. Miljoner
kronor årsi 1997 prisnivå.

PåbörjadeÅtgärd Gällande Förslag1 2projekt plan
Västra Stambanan 75 110 2 300
Södra Stambanan 10 3 100 6 000
Västkustbanan 3 850 0 1 000
Godsåtgärder Skånei 0 260 1 700
Hallsberg Mjölby 790 200 2 250-
Nordlänken 0 1 100 2 000
Särskilda godssatsningar 1 270 960 5 350

ökad bärighet 1 400-
utökad Iastprofll 350-
anpassning försigna/av- 200avstånd
rangerbangårdar 400-
ökad kapacitet 3 000-

Övriga stråk 0004 1 500 1 650
Tågradio och trafrklednings- o 400 1 100

centraler
Bulleråtgärder 0 270 500
Åtgärder på Norra stambanan 1 000

9 995 7 900summa 24 850
1 påbörjade årsskiftetprojekt vid 1997/98, dvs. jämförelsealternativet
2 exklusive färdigställda projekt påbörjadet.o.m. 1997 och årsskiftetprojekt vid 1997/98

Utöver godssatsningama omfattar förslaget jämvägsinvesteringar på
Södra Stambanan Stockholm-Malmö, med utbyggnad till dubbelspår i

sträckning på vissa delar anpassning till högre hastighet.samtny På
Västra Stambanan Stockholm-Göteborg ingår också relativt
omfattande satsningar i form linjerätningar och anpassning till 250av
km timme på delar stråket.storaper av

I vårt förslag ingår partiell utbyggnad Nordlänken mellanav
Göteborg och Vänerborg för omkring 2 mdkr. På sträckan Vänersborg-
Norge ingår enbart vissa hastighetsanpassningar.

Tillräcklig lönsamhet har inte kunnat beräknas för Citytunneln i
Malmö och Götalandsbanan, därför inte ingår i förslaget.som

Beträffande Botniabanan gäller särskild utredningatt ska redo-en
visas till regeringen i juni 1996, dvs. under pågående remissbehandling

vårt delbetänkande. Vi har därför inte haft tillräckligt underlagav för
kunna ställning till utbyggnadatt ta Botniabanan.en av
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STOMNÄTETPÅJÄRNVÄGSINVESTERINGAR MED
PERSONTRAFIKPROFIL

Teckenförklaringar:
åtgärdersmärreEnbart """97/98projektPågåendehaslighotsanpnsanlngI-I-IproioktNya projektstörre I I I I INyanu

|llI: Mg-Sb"

Nord Stockholmsområdet:"WW"V iförslaget aPågående91 till 3-4utbyggnad rStockholmc-ma, såt rdorkap.h6jandoStockholmc-Ulrikadal,
Arlandabanan Grillby-sängen-BålstaochKalhfill-KunY99nadtiIIaspEnköpingut

bMALMÖ stambananSödra m,om,um Mkr6000inrymtförslagetI
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JÄRNVÄGSINVESTERINGAH PÅ STOMNÄTET MEDGODSTRAFIKPROFIL

Ockoibo-Kllajon. Utbyggnadtolldubbollplrx
á

Vu l Teckenförklarlnnu. tlglgrdorar:°"° : EnbartImlm förgodutratik _Höjning nxollnutill 25tondelvisIV,3 O Ikornb.modandrakapmojandoåtgärdar, um I nuuÖvrigaa 0q Iupacnotshbjnndov åtgärder. -In-—’.-II‘ ‘ n Rnngorbanglrdur
såso-u nvocxuouas 4§:$M.-

Jm Hnlluborg-Mlblby; -x:mo: Utbyggnadtill dubbolupir-mm .
o .°"autumn ; K.

vxuo

Rnngnrbangtrdarochandraitgirdor torgoaamrlk
KARLIIIOCA



infrastrukturplaneringen 87Inriktning1996:26SOU av

tidigarelagdainklusivemdkr38i bannätetinvesteringarFöreslagna
tabell 2.6.enligtregionerBanverketssigfördelarreinvesteringar

mdkr.stomnätsplan 42gällandemedjämförelse görsEn

på BanverketsstomjärnvägariinvesteringarFördelningTabell 2.6. av
jämförtförändringreinvesteringar samttidigarelagdainklusiveregioner

stomnätsplan.gällandemed

FörändringInvesteringarRegion
33 %%8 +regionenNorra

%0%18regionenMellersta
%22%31Östra regionen -
%0%21regionenSödra
%47%22 +regionenVästra

slutsatserdra någradet svårtjämvägsinvesteringar attär omFör
stomjäm-eftersomliggerinvesteringarnaregionvilkeneffekterna av

därsammanhängande systemgrad äri högre vägarna ettänvägarna
investeringarnadärregionutanför denlångthamnakaneffekterna

ochStockholmmellansträckanhelafärdastrafikanterFörgörs. som
Skåne,iliggeråtgärdenbetydelsemindredetharMalmö t.ex. om

Östergötland Södermanland.ellerSmåland,
intebannätetvidmakthållande ärÅtgärderna ochunderhållför av

utökadeinriktningsplaneringen. Deiregionerfördelade på ramarna ger
ochtrafikerade banornamindredeunderhållabättremöjlighetdock att

länsjämvägama.
vilketlägen,ijärnvägareffekternaberäknasvårtDet nyaär att av

Götalandsbanan. StoraochBotniabananstudierframgårbl.a. avav
ändradehelti regelinnebärisystemförändringar transportsystemet

verksamheterlokaliseringochförförutsättningar resmönster m.m.av
FrankrikeiTGV-tågtrafikenutbyggnadenstudierharDet t.ex. avav

strukturföränd-sådanaeffekternadynamiskalångsiktigavisat. De av
huvudsakiprognosmetodik,nuvarandemedsvårfångaderingar somär

ocholikavärderingarochsituationdagenspåbygger rese-av
analyserFördjupadeoch tåg.flygbuss,bil,medtransportmöjligheter

aktualiserasjämvägsprojket nytt.deltillledadärför storakan att en
hållasdärförbörgenomföra dem öppna.siktMöjligheterna att
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2.3 Flyg och sjöfart
Flyget och sjöfarten svarade enligt nationalräkenskapema 1993 för
drygt tredjedel det samlade produktionsvärdeten i samfärdsel-av
sektorn. Verksamheten bedrivs heltnästan enligt Företagsekonomiska
principer med krav på full kostnadstäckning. Därmed har flyget och
sjöfarten andra principer för den ekonomiska styrningen och
finansieringen infrastrukturen järnvägenän ochav vägtransportema,
där samhället står för del infrastrukturensstörre utbyggnaden ochav
underhåll.

Det finns också rad andra faktorer verksamhetengören attsom
skiljer sig mellan flyg/sjöfart och landbuma Både flygettransporter.
och sjöfarten har stark internationell prägel och påverkas i högen grad

internationella regelsystem. Stora investeringskostnaderav ligger i
farkoster, medan infrastrukturkostnadema förhållandevisär små.

Dessa faktorer har gjort vi isammantaget mycket begränsadatt
omfattning har behandlat flyget och sjöfarten i vårt förslag till inrikt-
ning infrastrukturplaneringen.av

2.3.1 Flyget och sjöfartens roll i inriktnings-
planeringen

deI trafikanalyser och vi har gjort har vi beaktatprognoser som
konkurrensen och sambanden mellan flyg/sjöfart och väg/jämväg. Det
finns dock vissa problem hänger med både analys-som samman
metoden och eventuella snedvridningar i transportslagens konkurrens-
förutsättningar.

Snedvridningar i konkurrensförutsättningama andragentemot
trafikslag kan finnas, eftersom flyget och sjöfarten måste täcka sina
Företagsekonomiska kostnader fullt Detta skulle kunna ledaut. till en
samhällsekonomiskt felaktig fördelning transportarbetet.av

Analysmetodema inte utveckladeär på sådant deett isätt att
tillräcklig utsträckning hänsyn till egenskapertar viktiga förärsom
flyg och sjöfart, flygets flexibilitet it.ex. förhållande till järnvägen. Vi
har heller inte kunnat ställaännu investeringar i och järnvägarvägar

alternativa transportlösningarmot med flyg eller sjöfart. Sådana
alternativa transportlösningar skulle kunna resultera i satsningart.ex.
på utbyggnad bussterminaler och regional infrastruktur förav annan att
förbättra mellantransporterna och flygplatser,tätorter eller utbyggnad

hamnamas infrastruktur.av
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trafikÄven ochtill infrastrukturstödmellanavvägning samtstatens
infra-inriktningenpåverkakantrafikenstödet tillförformerna av

strukturplaneringen.
konkurrens-andraeffekternaanalyseratinteVi har ännu av

sjöfartellermed flygtransportlösningaralternativaförutsättningar,
motiveradregionalpolitisktköpforformerna t.ex.statenssamt av

slutbetänkande.till i vårtåterkommerfrågortrafik. Detta är som

investeringarSjöfartens2.3.2

jämförtmycket blygsamnormaltinvesteringsvolymSjöfartsverkets är
Vägverket.ochBanverketgäller förvolymerdemed som

tillsyftarinvesteringarnaochnaturgivnadeltillVattenvägarna är stor
navigeringsbara.demkrävs förutrustning göradenetablera attatt som

före-kanalarbetenochsprängnings-muddrings-,ocksåfall kanvissaI
komma.

betydligtinvesteringarna änstörrekanperiodervissaUnder vara
ellerisbrytareiinvesteringar störregrundpånormalt, t.ex. av

blirdettafysiska insatser. Trotsomfattandemedfarledsprojekt
till deförhållandeiblygsammaårunder dessainvesteringarna även

transportslagen.landbaserade
företag.privataellerkommunernaregeliHamnarna ägs av

ochgods-det gällerhamnarnamellanskarp närKonkurrensen är
deltillkonkurrensförmågan avgörsEftersom storpassagerarvolymer.
förriskvissfinns det över-investeringarvilka gör enmanav

konkurrens-relativahamnarnashamnkapacitet. Föriinvesteringar
investeringsbeslutVägverketsochBanverketsocksåspelarförmåga en

roll.stor
redovisas ihamnarnaförinvesteringsvolymerplaneradeDe som

investeringarPlaneradeförsiktighet.medtolkasavsnitt börföljande
eller påinvesteringarkonkurrerandeföljdtillväl utgåmycketkan av

järnvägsinvesteringarochförutsättningar,andra väg-grund tatt exav
uppfylls.inteanslutningar,för

investeringarplaneradesammanställningredovisastabell 2.7I aven
hamnar.svenskaoch iSjöfartsverketför

ochinvesteringsvolym 1998SjöfartsverketsökningenDen stora av
i isbrytare.nyinvesteringarberor1999
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Tabell 2.7. Planerade investeringar i sjöfartens infrastruktur 1996-2000.
Miljoner kronor. Källa: Sjöfartsverket.

1996 1997 1998 1999 2000 Totalt
Sjöfartsverket ‘ 509283 62 187 177
Hamnar:

Europaprojekt 273 329 401 916 497 2 416-
Övrig hamn- 407 263 80 86 117 953-

infrastruktur
-Lasthantering 193 105 107 139 95 638
Summa 7092956 759 775 1 317 4 516
g tillgänglig

innehåller Sjöfartsverkets investeringar årsumman 2000

hamninvesteringarDe redovisas ligger till två tredjedelar påsom
sydkusten. finnsDet uppenbarligen stark i denna region påtroen en
expansion volymen i relation till EU och Sydösteuropa,av trots
Öresundsförbindelsen och tämligen framskridna idéer fastom en
Fehmarn-Belt förbindelse. uppfattningEn delas hamnar isom av
regionen och rederinäringen sjöfartenär kommer haatt godaatt
möjligheter konkurrera Europatransporterna,att utvecklingentrotsom

fast förbindelse via Själland Stora Bält tillöver kontinenten.av en

2.3.3 Luftfartens investeringar

Den starka expansionen flygresandet under de decenniernasenasteav
har krävt utbyggnader flygkapaciteten.stora Huvuddelen deav av
nödvändiga investeringarna har legat hos flygbolagen, ävenmen
Luftfartsverket har genomfört omfattande investeringar och insatser för

strukturera trafiken. Utvecklingenatt Arlanda till kombineratettav nav
för inrikes- och utrikestrañken milstolpe.är en

Lågkonjunkturen under de åren har gjort tidigaresenaste att
planerade investeringar har senarelagts. Den betydande dessamest av

den tredje landningsbananär Arlanda. ochI med konjunkturlägetatt
tycks ha stabiliserats och flygresandet totalt åter har börjatnu sett växa

aktualiseras på kapacitetshöjande investeringarnytt i vissa flygplats-
anläggningar.

Även trafikledningssystemet kommer inom framtid atten snar
behöva moderniseras och synkroniseras med den utveckling sker isom
övri Europa.ga

investeringarDe planeras sikte på utvecklatarsom attnu
kapaciteten på de ställen där flaskhalsar beräknas uppstå relativt
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klara efterfråganmed sikteDimensioneringensikt.kort görs att
perioden 2000-2010.under

närvarandeförinvesteringsobjektende ärNågra större somav
tabell 2.8.aktuella framgår av

för Iuftfarten. MiljonerinvesteringsobjektNågra aktuella störreTabell 2.8.
Luftfartsverket.Källa:kronor.

BeräknadBeräknadBeräknat
förtidpunktbyggstartinveste-

i år idrifttaganderingsbelopp
årmkrObjekt

200019972 500tredje banaArlandas
pågår 1997370VärmlandiregionflygplatsNy

Passagerarterminal vid pågår 1997150
Sundsvall-Härnösands flygplats

20111 500StockholmsflygplatsNy
S2000trafikledningssystemNytt 20001997angivet

TALKoch
pågår 1999Arlandabanan-järnvägsanslutning -

4 530Totalt +

Övriga åtgärder2.4

ochÅtgärder luftföroreningarutsläppenpåverkarinfrastruktureni av
vi har ställtmiljömålutsträckning. Deendast i litenkoldioxid uppsom

underhåll idrift ellerinvesteringar, vägardärför inte nåskan genom
klaraföråtgärderandrabehövsoch järnvägar. Det att t.ex.

miljömålet nå.det svårastekoldioxidmålet, vilket attär
infrastrukturen iplaneringen störrevillvi ettEftersom sätta av

leda till tillåtgärder kanvivisarsammanhang atttrafikpolitiskt som
med %vägsektorn 20koldioxidutsläppen inomminskningmålet avom

uppnås.kantill år 2020från 1990
står föreftersom denvägsektorn,åtgärder inomanalyseratVi har

transportsektorn.från Detkoldioxidutsläppenfjärdedelarän tre avmer
frånkoldioxidutsläppenminskaangelägetemellertid också attär

internationella präglingenstarkasjöfarten. Denflyget ochframför allt
internationellanödvändigt meddockdetdessa görtransporterav

tillåterkommakommerframgång. Viför nåöverenskommelser attatt
slutbetänkande.i vårtdetta
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2.4.1 Höjd koldioxidskatt

Bensinpriset har i reala dvs. räknat inflation,termer, ökatutan med
50 % sedannästan 1970. Figur 2.3 och tabell 2.9 visar utvecklingen av

bensinpriset både nominellt och realt.

8,00

7,00

6,00

5,00
Nominelltpris-O-4,00
Realt-I- pris

3,00

2,00

1,00

0,00
1970 1975 1980 1985 1990 1995

Figur 2.3. Utvecklingen bensinpriset nominellt och realt, dvs. med ochav
inflation.utan Källa: SIKA 1996.

Tabell 2.9. Utvecklingen bensinpriset, nominellt och realt, dvs. medav
och inflation.utan Källa: SIKA 1996.

Nominellt Realt pris, Index Nominellt Realt pris, Index
pris, kr/I kr/I pris, kr/l kr/I

1970 0,84 0,84 100 1983 4,07 1,27 152
1971 0,94 0,87 105 1984 4,14 1,20 143
1972 0,96 0,84 100 1985 4,57 1,23 147
1973 1,04 0,86 102 1986 4,01 1,04 124
1974 1,33 1,00 119 1987 4,02 1,00 119
1975 1,37 0,93 111 1988 4,28 1,00 120
1976 1,55 0,96 115 1989 4,58 1,01 120
1977 1,59 0,88 105 1990 6,29 1,26 150
1978 1,81 0,92 109 1991 6,45 1,18 140
1979 2,14 1,01 120 1992 6,26 1,12 133
1980 2,88 1,19 142 1993 7,67 1,31 156
1981 3,48 1,28 153 1994 7,50 1,25 149
1982 3,86 1,31 157 1995 7,62 1,24 148
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koldioxidskatten höjs såutgått frånberäkningari våraVi har attatt
mellan 1998 ochliter och årrealt med 10stigerbensinpriset öre per

då kronorfram till år 2020 blir 2,30prishöjningenreala2020. Den per
jämföra med den realamed drygt 30 % attökningbensin, dvs.liter en

25-årsperioden.under den50 %prishöjningen på senastenära
Konjunkturinstitutetsför några år.bensinprisematabell 2.10I anges

harmellan och 1997för tiden 1995 använts.inflationsprognossenaste

koldioxidskatt.med höjdBensinprisutvecklingTabell 2.10.

uttryckt i 1997Bensinprisuttryckt iBensinpris
års efter prishöjningårs prisefterpris1995

prishöjning
8,007,621995
8,007,621997
8,327,922000
9,378,922010

10,429,922020

omräknad tillkoldioxidskatten,höjningensuccessivaDen av
framgårdieselolja,prisnivåer påochprishöjningarmotsvarande av

tabell nedan.2.11
förbunkeroljor bör beloppenikolinnehållettillMed hänsyn

medbunkeroljor iförkoldioxidskattehöjningarna överensstämmastort
diesel.gäller förde som

koldioxidskatthöjningsvarandebensinprishöjningenTabell 2.11. Mot av
års1995 priser.liter.Kronordieselpris.och per

DieselprisMotsvarandeMotsvarandeBensin-Ar
exkldiesel-höjningprishöjning momsav

prishöjningkoldioxidskatt
4,50O1995
4,5001997
4,760,260,100,302000
5,651,150,451,302010
6,512,010,792,302020

följande höjningenden däravochkoldioxidskattenHöjningen avvav
förprisernainnebär ocksågenerelltbränslenfossilapriset på att

bränsletsberorförändringen påStorleken påförändras.godstransporter
tabellrespektive transportslag. Avmedtransportkostnadenandel av

förprisförändringamaberäknadedenedan framgår transport-2.12
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slagen. Prisgenomslaget jämvägstransporterpå svårbedömt dåär det
beror på den framtida prissättningen el.

Tabell 2.12. Beräknade prisförändringar åren 2010 och 2020 vid höjd
koldioxidskatt. Kronor nettotonkm.per
Transportslag Prishöjning Prishöjning

år 2010 år 2020
Lastbil 0,041 0,072
Järnväg, 1/3 genomslag C02-av 0005 0,009

påskatt elpriser
Järnväg, helt genomslag C02-av 0,015 0029

påskatt elpriser
Sjöfart 0,008 0,014

Ökade skatteintäkter för miljösatsningutrymme ochger
glesbygdstöd

Den höjningen koldioxidskatten beräknasantagna skatteintäktav ge en
de första åren på sammanlagt 4,1 mdkr 1997 års prisnivå.sex
Därefter beräknas bensinförbrukningen sjunka i sådan utsträckning att
det blir skatteförlust. beräkningarDessa bygger på antagandenen om
bränsleffektivare fordon, vilka vi redovisar i det följande.

delEn det dessa skatteintäkterstor skapar börutrymmeav som
enligt vår mening användas för statligt stöd till miljöâtgärder inom
transportsektorn. tordeDet också behövas någon form av
kompensation för dem boende de har långa arbetsresor.gör Omattvars
det skulle visa sig bränsleprishöjningen skulle få oacceptablaatt
fördelningseffekter till nackdel för glesbygden bör dessa effekter
kompenseras åtgärder inom för regionalpolitiken i vidgenom ramen
mening.

Vi kommer analysera frågan koldioxidskatten och därmedatt om
sammanhängande stödåtgärder ingående till vårt slutbetänkande.mer

2.4.2 Reglering bilarnas bränsleförbrukningav

Vi räknar med det långpå sikt sker successiv minskning denatt en av
specifika bränsleförbrukningen i bilparken helhet till följdsom av
teknisk utveckling och förändringar det gäller konsumen-spontana när

bilval, körsätt ochternas resvanor.
Vid realt oförändrade priser på drivmedel bilparkens speci-antas

fika bränsleförbrukning utvecklas enligt tabell 2.13.
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bilparkens specifikaTabell Förändring genomsnittliga bränsle-2.13. av
genomförs.regleringar dennaförbrukning inga avom

År Liter bensin/mil
1,011993
0,902010
0,832020

bränsleförbrukningen kan beräknasdel minskningenvissEn avav
bilparkenandelen dieseldrivna bilar i ökar.ske attgenom

bränsleförbrukningenkoldioxidmålet ska klaras måsteFör att
utvecklingen. Vi har räknat medsjunka denän spontana enmer

bränsleförbrukning dimensioneras såreglering bilars attsomav nya
reglering bara möjlig densådanutsläppsmålen nås. En är om genom-

EU-initiativ.inom förförs gemensamtettramen
alternativa strategier för reglering denVi har analyserat några en av

bränsleförbrukningen.specifika
följande Regleringenanalyser har vi valt strategi.Utifrån dessa

bränsleförbrukning. Vi räknar med deninriktas bilarspå attnya
sjunker fram tillbränsleförbrukning hos bilar successivtspecifika nya

genomsnitt hadet året ska bilar iFrånår 2005. nya en
dag denhögst 0,63 liter mil. Ibränsleförbrukning på ärper

Styrnivånbränsleförbrukningen för bilar 0,92.genomsnittliga nya
till Utvecklingen bilarsförblir oförändrad från år 2005 år 2020. av nya

genomsnittliga bränsleförbrukning dennabilparkensrespektive om
figurgenomförs visas i 2.4.reglering

1,2

E:.—‘

0,8
h -O-Nya bilar.0,6 Bilparken-I-

0,4

0,2

0 . . . .
1993 1998 2005 2010 2020

nivåer specifika bränsleförbrukningför bilarsFigur 2.4. Reglerade nya
medelålderför hela bilparken vid oförändradmotsvarande utvecklingoch

bilparken.hos

bränsleförbrukning bestäms så debilars år 2005Nivån för attnya
koldioxidutsläpp från vägsektorn uppnåsMaTs-målen förprovisoriska
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för de bägge målåren 2010 och 2020. Enligt våra beräkningar krävs då
bilar i genomsnitt från och medatt 2005 ska ha specifiknya en

bränsleförbrukning på högst 0,63 liter mil. Värdet liter0,63 milper per
har beräknats under förutsättningen 15 % energiinnehållet frånatt av
och med år 2010 icke-fossilt bränsle. Omär bränslet helt ochvore
hållet fossilt skulle den reglerade nivån för år 2005 i stället behöva

liter0,55 mil.vara per
Mål och styrformer för denna regleringar diskuterastyp sedanav

några år inom förstaEU. En har nyligen sammanställts ochrapport
arbetet fortsätter mellan medlemsländerna i syfte komma framattnu
till användbar styrform.en

förslagEtt till reglering specifik bränsleeffektivitet går påuten av
knyta kravet på specifik förbrukning till fordonets funktion.att Ett

exempel bilmodell avseddär att mångaatt transporteraen passagerare
och mycket last kunde tillåtas ha högre energiförbrukning änen en
bilmodell avsedd för mindre antal och/eller mindre last.ett passagerare

antagandeInget har gjorts någon energieffektivisering förextraom
lastbilar i förslaget. berorDet på bränsleförbrukningen till delatt stor

lastens vikt. Vi har inte räknatavgörs med prishöjningen kanattav ge
incitament till öka kapacitetsutnyttjandet.att

påverkarBilparkens förnyelsetakt nödvändig regleringsnivå

För de krav ställs bilarpå det gäller bränsleförbrukningatt närsom nya
ska få genomslag i bilparken krävs bilar säljs i tillräckligatt nya
omfattning. våra beräkningarI har vi förutsatt bilparken från ochatt
med 1996 förnyas i takt bilparkens genomsnittsåldergör atten som
konstanthålls kring dagens 1995 nivå på 9,3 á 9,4 år, vilket enligt
våra beräkningar kräver nybilsförsäljningen ligger kring 250 000att
bilar år under perioden fram till 2020.per

Nybilsförsäljningen år 1995 cirka fordon.170 000 För vändaattvar
den rådande trenden innebär bilparken åldras och inte förnyasattsom

det möjligt påbörjasätt snabbgör energieffektivi-ett attsom en
sering för personbilstransporter krävs alltså nybilsförsäljningen gåratt

kraftigt. Efterfrågan dockmåste riktas energieffektiva fordonmotupp
för utvecklingen energieffektiv bilpark ska fart.att mot taen mera

dockDet inte självklart detta fördelaktigtär från koldioxid-äratt
synpunkt betraktar det från livscykelperspektiv.när Viettman
kommer denna fråga i fortsattavårtöverväga arbete.att

Vid stigande medelålder med l % harår den nödvändiga mål-per
nivån för bilars bränsleförbrukning till år 2005 beräknats tillnya
0,59 liter mil jämfört med 0,63 liter mil vid konstant ålder.per per
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koldioxidmålen kan således understödjasreglering för nåEn att
hänför sig tillkompletterande styrmedelmotverkaseller somav

personbilar.nyanskaffningen av
räknat med måstebränsleeffektivitetenförändringarDe somav

förändringar i bil-faktiska fysiskaåstadkommasdeltill stor genom
emellertidoch underhålla fordonen kanhandhaköra,parken. Sättet att

betydelse.också ha
skildabilparken kan ske mångaiBränsleeffektiviseringen sätt.

i möjliggör effektivaregleringsmekanismer,försöka finnabörMan som
l läsningar.onödiga snedvridningar ochundvikaochanpassningar

följandeFordonsparken kan sätt:t.ex anpassas
Ökad fordondieseldrivnaandel0

materialfordonLättare nyagenom0
bensindrivna fordonenergioptimeringYtterligare otto-motorerav0

Ökad fordonandel mindre0
försämradeavseendenleder till i vissaeffekt/vikt vilketLägre0

bränsleekonomiprestanda bättreenmen
vindmotståndMindreI

från början i alla bilarredanInmontering motorvärmare nyaav0

sammanhang demonstreratolikahar iBiltillverkarna att en
blandad körningliter mil vidned till cirka 0,3bensinförbrukning ärper

kombinationerteknik olikamed känduppnåeligttekniskt avgenom
exemplifierade anpassningama.de ovan

förbättring denklara så snabbmöjligtska blidetOm att aven
krävs snabbahar förutsattbränsleförbrukningenspecifika som

inomöverläggningar sker bl.a. EU.internationellaresultat i de som nu
vilkatill analysvi återkommakommerslutbetänkandevårtI att en av

förSverige driver inom EUsärskilt angelägetdetfrågor attattärsom
miljöpolitiska målen.ochde trafik-nå

sjunkerför personbilarDrivmedelskostnaden

den specifika bränsle-leder tillbensinprisethöjningEn attav
bränsleförbrukningensänkerRegleringarminskar.förbrukningen

drivmedelskostnaden förinnebär dettaytterligare. Sammantaget att
tabellmed våra antaganden, 2.14.minskapersonbilar beräknas se

16-03124
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Tabell 2.14. Drivmedelskostnaden för personbilar i olika inriktnings-
alternativ. Kronor årsmil i 1995 priser.per
Inriktningsalternativ 1993 2010 2020
Spontan utveckling utan 7,70 6.86 6,32

åtgärderspeciella
Jämförelsealternativet
Vårt förslag inklusive 7,70 6,42 6.45
beräkningsförutsättningar

Ökad2.4.3 andel biobaserade drivmedel

Vi har räknat med ökad användning icke fossilt bränsle t.ex.en av
alkoholer till nivå år 2010 15% bränsletsmotsvararen som av
energiinnehåll. kan skeDetta kombination olika åtgärdergenom en av

inbegriper såväl utveckling fordon enbart användersom av som
biobaserade drivmedel, etanol eller metanol, låginblandningt.ex som

biobaserade drivmedel i det fossila bränslet. introduktionDennaav
kunna ske på sådant konsumentpriset för bränsle,antas sättett att

räknat efter energiinnehåll, inte påverkas.
För detta ska möjligt krävs sannolikt någon formatt statligtvara av

stöd för introduktionen biobaserade drivmedel. kan krävasDetav
lagstiftning låginblandning biobaserade drivmedel ochom av
överenskommelser med oljeföretagen. kanDet också krävas
stimulansåtgärder för forskning och utveckling avseende produktion,
distribution och användning biobaserade bränslen och fordonav som
kan dessa.använda Vi återkomma med förslag detta i vårtattavser om
slutbetänkande.

Det också nödvändigt Sverige aktivt arbetarär förändraatt att
EG:s mineraloljedirektiv så introduktionen biobaseradeatt av
drivmedel underlättas.

krävsDet relativt hög energiförbrukning för produceraatten
biobaserade alkoholer. För nå de miljömässiga fördelaratt som
biobaserade drivmedel kan innebära krävs vid tillverkningen såatt man
långt möjligt undviker insatsenergi fossila bränslen.som av

Övriga2.4.4 åtgärder för nå målenatt

För nå målen utsläpp kväveoxider och flyktigaatt kolvätenom av
krävs sannolikt skärpta avgasregler. Mer ingående analyser dettaav
kommer i vårt fortsatta arbete.görasatt
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framför alltavgashalter finnsoch högabullermedProblem
sannolikt insatserkrävsDettill dekoncentrerade tätortema.större av

utnttjandebättrebl.a fåförtrafiksystem, ettslag i attolika tätorternas
Även ikommerfrågordessakollektivtrafiken. att ta uppav

slutbetänkandet.
utanföråtgärdermängddetfinnstrafiksäkerhetsområdetInom en

kostnaderna.förhållande tillieffektivamycketvilkainfrastrukturen, är
infra-inriktningförslag tillpåverkar vårtintedessaEftersom av

slutbetänkande.behandlas i vårtdekommerstrukturen att

i våra förslagKonsekvenser2.5 av

i förslag.vårtkonsekvensernavibeskriveravsnittdettal av
effekterFörslagetsinte2020Tidsperspektivet år annatär anges.om

kapitel 3,vidarejämförelsealternativ seeffekternamedjämförs ettav
ytterligareutvecklingbeskrivas utanförenklat kan spontansom ensom

påbörjats.redandå1997/98 deårsskiftetefteråtgärder än som
samhälls-detsammanställningredovisastabell 2.15I aven

Bådenuvärden.Alla beloppförslag.vårt ärutfalletekonomiska av
för-beräknade förunderhålldrift ochför ärkostnaderochnyttor

nivå.från dagensändringen
bl.a.framgårtabellenAv att

hälftendrygtförtrafikolyckoma nyttanminskadede avavsvarar0
vägåtgärdema

fordonskostnader förminskadeochför %17restidseffekten svarar0
%15

ökaderestidsvinster,järnvägför utgörsde nyttoposternastora av0
gods.förtrafikeringskostnaderminskadebiljettintäkteroch

ochResande2.5.1 transporter

trafikarbetet itotalapåverka detÅtgärder endastkaninfrastruktureni
förbetydelsebetydligtharfaktorerAndra störreomfattning.begränsad

ekonomiska utveck-dengällerutvecklas. Dettransportarbetet t.ex.hur
disponiblamänniskorspåverkarsinisamhället,ilingen tursom

olikaoch vilkautvecklingentekniskadenbilinnehav,ochinkomst
siganvändersamhälletstyrmedeltyper av.av
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Tabell 2.15. Förslagets samhällsekonomiska utfall. Miljarder kri prisnivå
1997-01-01.

mijarder kronor
Väg:

20,9restid
personbil 17,4varav-
lastbil 3.5varav-

fordonskostnader 19,4
godskostnader 7,7
olyckskostnader 70,3
miljökostnader 8,1

-0,72drift underhållskostnaderoch
Summa väg 125,7

Järnväg persontrafik:
Biljettintäkter 25,4
Ökade trafikeringskostnader -8,2
Omkostnadspålägg -7,2
Restidsvinster 26,5
Miljö- och trafiksäkerhetsvinster överflyttad trafikpga

flyg 0,1-
bil 1,6-
buss 0,0-

Järnväg godstrafik:
Ökad Ieveranssäkerhet 2,8
Minskade trafikeringskostnader 21,1
Minskad vägtrafik 2,7
Övriga effekter 0,8
Järnväg övrigt
Buller 2,7
Plankorsningar 1,3
Banunderhåll -2,1
Summa järnväg 67,5

Total nytta 193,2
Nuvärde kostnad väg 86,9av
Nuvärde kostnad järnväg 38,7av
Totalt nuvärde kostnad 125,6av
Nettonuvärdekvot 0,54
1 bärighetsåtgärder,För driñ- underhållskostnader,samt och har i formnyttan av
tidsvinster och komfortökning beräknats schablonmässigt och därefter omräknats till
inbesparade timmar.
2Ökade drift underhällskostnaderoch direkt följd utbyggnader infrastrukturen.som av av
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Persontrafik

med bil beräknas öka kraftigt med cirkaPersontransportarbetet 30 %-
och med % till 2020, figurjämfört med 1993 45 2.5.till 2010 nästan se

förslag beräknas ökningen transportarbetetenligt vårtMed åtgärder av
obetydligt mindre.med personbil bli

Persontrafik bil

Ijämför
Iförslag

2010 20201993

persontransportarbetet med bil.utveckling2.5. BeräknadFigur av
jämförelsealternativ ochLäget 1993,personkilometer.Miljarder som

förslag.konsekvens av

visar beräkningar kraftigpersontrañken med järnväg våraFör en
medåtgärder med cirka till år 2020 ochytterligare 70 %tillväxt- utan

figurinfrastrukturen med %, 2.6.till inriktning 95vårt förslag seav

Persontrafik järnväg

Ijämför
förslagI

20201993 2010

persontransportarbetet med järnväg.utveckling2.6. BeräknadFigur av
jämförelsealternativ ochLäget 1993,Miljarder personkilometer. som

förslag.konsekvens av

Även såledespersontransportarbetet med järnväg nästanom
ändå den totala andelenkommerbli fördubblatberäknas person-av
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med järnväg fortsätta låg. I våra beräkningartransporter att ökarvara -
andelen de totala persontrafikarbetet med järnväg från år5 % 1993av
till 7 % år 2010.

Godstransporter

Utan åtgärder beräknas godstransporter med lastbil öka med 30 % till
2010 och med 40 % till 2020. Motsvarande ökning för godstrañken på
jämvägstrañk 32 respektive 37 %. Sjöfartensär motsvarande ökning
beräknas till 17 respektive 23 %. ñguremaI 2.7 och 2.8 visas hur
godstransportema beräknas utvecklas med vårt förslag. Godstransport-
arbetet med lastbil beräknas då öka med 32 och% med järnväg med
61 % till år 2020.

Godstrafik bil

50 -
40 -
30 Ijämför-

Iförslag20 .
10-

1993 2010 2020

Figur 2.7. Beräknad utveckling godstransportarbete med lastbil.av
Miljarder tonkilometer. Läget 1993, jämförelsealternativ och konse-som
kvens förslag.av

Godstrafik järnväg

40 .
30E -ang Ijämför20

Iförslag10

0 -
1993 2010 2020

Figur 2.8. Beräknad utveckling godstransportarbete med järnväg.av
Miljarder tonkilometer. Läget 1993, jämförelsealternativ och konse-som
kvens förslag.av
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Strategisk miljöbedömning2.5.2

miljökonsekvensbeskrivningar fåttUnder 1990-talet har MKB allten
viktigt underlag inför beslut olikatydligare roll typerett om avsom

anläggningar och verksamheter. Syftet medmiljöstörande MKB är att
ökar förutsättningarna fatta beslutfram beslutsunderlag attta som som

hushållar medmiljön ochvärnar naturresursema.om
utarbetatsför har hittills på objektsnivå ochMetodik MKB är ett

lagstiftningarenligt flera naturresurslagen,obligatoriskt krav t.ex.-
miljöskyddslagen och väglagen.vattenlagen,

försök miljökonsekvens-trafiksammanhang har vissa gjortsI att
del trafikverkens lokali-trafikstråk, antingenbeskriva som en av

eller i kommunala Översiktsplaner. det gällerseringsstudier När
bliviteller strategier har dessa intesamlade sektorsprogram ännu

systematisk miljöbedömning.föremål för en
för enskilda exploateringsprojekt, därTill skillnad från MKB

och indirekta miljökonse-kunskap finns direktarelativt exakt om
vidför juridiskt bindande beslut, detunderlagkvenser ärettsom

frågamiljöbedömningarstrategiska närmast göraatten om en
strategisksamlat åtgärdsprogram. Enriktningsanalys ettav

isåledes kunna definieras analysmiljöbedömning skulle som en av
bidrar till vissadet aktuella uppnåvilken omfattning programmet att

långsiktiga miljömål.
analyserasåledes kunna tänka sig vårtfall skullevårtI attman

redovisas i avsnitttill de olika miljöhotförslag i förhållande 13 som
förslaget bidrar till klara de målvilken månoch i1.2, att som

detta bör strategisk miljöbedömningför dessa hot.utvecklats Utöver en
generell karaktär följandebelysa frågeställningar typ:avav mera

energiförbrukningen strateginförändrasHur av0
samtidigtflera problemstrateginLöser0

försiktighetsprincipenTillämpas0

medför vår räkning inlett arbeteNaturvårdsverket har attett
kunna till i praktiken. Vimetodik för hur detta skulle gåutarbeta en

drivs vidare i samråd med övriga berördadetta arbeteförutsätter att
intressenter.

påSvårt miljöbedömning förslag tillstrategisk enbartmed
infrastrukturinriktning

infrastruktursatsningar innebärinriktningenBeslut göratt manavom
förväntar sig från olikatrafikmängderbedömning vilka manen av
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trafikslag och vad för framtiden. Olika ingrepp ochaccepterarman
införande styrmedel trafikpolitikeni kommer påverka förut-attav
sättningarna inom transportsektorn och då också den framtida
trafikutvecklingen. Det innebär det krävs bred föratt ansats atten man
med precision ska kunna strategiskstörre miljökonse-göra en
kvensbedömning.

delbetänkandeI vårt har vi koncentrerat inriktningenoss av
framtida satsningar i infrastrukturen, också översiktligtäven om

vilka ytterligare åtgärder erfordras för vi ska kunna nåangett attsom
miljömål. Vidare har vi för dessa ytterligare förstaåtgärder iuppsatta

hand inriktat vägtrafik.på Vi har i detta skede inte närmareoss
analyserat vilka konsekvenser för trafikutvecklingen dessasom
ytterligare åtgärder skulle kunna få direkt och indirekt det samlade
trafikarbetet eller fördelningenpå mellan olika trafikslag. försökEtt att
beskriva vilka dessa konsekvenser kan bli har påbörjats inom MaTs-
samarbetet.

Vi har därför inte funnit det möjligt egentlig strategiskgöraatt en
miljöbedömning förslag. Vivårt med hjälp Naturvårds-attav avser av
verkets arbete enligt löpande miljöpröva de olika insatserovan som

aktuellakan bli i nationell plan för kommunikationerna. Vien avser
också strategisk miljöbedömning det vigöraatt en av program
redovisar i vårt slutbetänkande, långtså det praktiskt möjligt medär
hänsyn till metodutvecklingen. sådanEn miljöbedömning kan komma

visa vissa slutsatser i detta delbetänkande bör iatt att omprövas
samband med det fortsatta arbetet med utarbeta investeringsplaneratt
för infrastruktursatsningarna.

Vi vill dock redan betona det blir svårt kunna utvecklaatt attnu
heltäckande bedömningsmetoder för alla relevanta miljöhot under den
tid till förfogande.står vårt sådant hotEtt identifieratssom som som
viktigt beskrivasvårt i strategiska intrång iatt ärtermermen
landskapet olika infrastruktursatsningar. Kommunikations-av
forskningsberedningen KFB forskningsinsatser inom dettaöverväger
område. pågår inomDessutom MaTs-samarbetet utvecklingsarbeteett
för försöka beskriva operativa mål för begränsa intrång. Detatt äratt
viktigt detta arbete resulterar i sådant underlag för trañkverkenatt att
de kan nödvändiga bedömningar tillsammans med berördagöra
kommuner och länsstyrelser, detaljplanerar projekt.när man

Miljöorienterat förslag

Även vi således inte genomfört egentlig strategiskännuom en
miljöbedömning vill vi betona den inriktning eftersträvar föratt
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till sin karaktär miljöorienterad. Viinfrastrukturenutvecklingen ärav
beslut och de preliminära MaTs-målenfrån riksdagensutgåtthar t.ex.

långsiktigt. innebär vi utgår frånska klaras Detför hur miljön att att
successivt ska begränsas till vad människan ochalla transportsystemen

också kraftigt ökade satsningar trafik-Vi föreslårtål.naturen
vilket innebär betydande förbättringar i områdenoch miljö,säkerhet

föreslår halveringbelastade. Vidare vii dag hårtär en avsom
underhållvägutbyggnader och ökade för drift ochinvesteringar i ramar

föreslåruttryck för försiktighetsprincipen. ViDetta ärvägnätet. ettav
drift ochför järnväg, för investeringar ochfortsatt höga anslagockså

både och godstrafik.och för Dettavidmakthållande gerperson-
transportarbetet ska kunna skeandelförutsättningar för störreatt aven

järnväg.på
åtgärderöversiktligt kompletterandeVi har härutöver angett som

bränslenmiljömålen, ökad skatt på fossilaför kunna nåkrävs t.ex.att
för få till ståndinternationella arbetetinsatser i detoch kraftiga att

fordon.bränslebesparande åtgärder påemissionsbegränsande och
trañkarbetetpåverka det samladekan kommaförutsättningarDessa att

infrastrukturplaneringen.inriktningenoch därigenom av

Miljöeffekter2.5.3

inte till-åtgärder i infrastrukturentidigare konstateratVi har äratt
klarasvåraste miljömåletmiljömålen.för nå Det ärräckliga attatt

kompletterande åtgärderdärför beräknat vilkaVi harkoldioxidmålet.
i höjdanalyserat successivtDärvid harbehövas.skullesom

specifika bränsle-reglering bilarnaskraftigkoldioxidskatt, av
biobaserade drivmedel.introduktionochförbrukning av

luftföroreningar och koldioxidMinskade utsläpp av

medåtgärder räknar viutvecklingMed attutanspontan nyaen
trafikökningochmed mellan 1993 2010. Dennabiltrafiken ökar 30 %

och koldioxid.luftföroreningartill ökade utsläppleder av
vägtrafiken åremissionema frånde beräknadeTabell visar2.16

åtgärder genomförs.ytterligareinga2010 om
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Tabell 2.16. Beräknade frånemissioner vägsektorn ár 2010 med en
åtgärderutvecklingspontan utan särskilda jämförelsealternativet.

årton per
Koldioxid 20 200 000
Kväveoxider 55 500
Kolväten 35 700

Tabell sammanfattar2.17 beräknade effekter på utsläppen luft-av
föroreningar och koldioxid med de beräkningsförutsättningar vi utgått
från rörande koldioxidskatt, bränsleförbrukning och viss användning av
biobaserade drivmedel.

Tabell 2.17. Beräknade ändrade utsläpp luftföroreningar och koldioxidav
från årrespektive trafikslag 2010 förslaget jämfört med spontanav en
utveckling åtgärdersärskildautan jämförelsealternativet.

Koldioxid Kväveoxider Kolväten
Vägátgärder, årton per
Väginvesteringar 8000 10 80+ - -
Lägre trafiktillväxt pga 2 500 000 2 7og 1 700- -bensinpris lägresamt
specifik bränsleförbrukning
Miljöreformer och bio- 1 900 000 1 100 700
baserade drivmedel

Överföring till järnväg
investering, årton 100 000 150 200pga per - - -

Övriga transportmedel 23 000 400 60+ + +
årTotal förändring 600ton 4 000 3 600 2 600per - - -

tabellen redovisas effekternaI och järnvägsåtgärdernaväg-av
båda fallen siffrornaI vad händer enbart följdseparat. avser som som

investeringarna i det trafikslaget. Effekterna radenpåav egna
Väginvesteringar visar således hur utsläppen påverkas om man
enbart bygger och låter jämvägssystemet förbli oför-vägsystemetut
ändrat. Effekterna överföringen till järnväg visar på vadsättav samma

händer enbart jämvägssystemet byggs Väginvesteringamaut.som om
innebär bilarnas hastigheter ökar, också hastigheterna bliratt attmen
jämnare. effekter ingårDessa i raden för Väginvesteringar.

Tabellen illustrerar tydligt de effekterna förväntas kommastörstaatt
från prisökningen, den lägre bränsleförbrukningen och från miljörefor-

dessa ingår lägre hastigheter,I körsätt, bättre skötselannatmerna. av
fordon och introduktion biobaserade drivmedel.en av
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Den procentuella förändringen följd enbartsom en av
infrastrukturinvesteringama i förslaget blir mycket liten emissionema-
för respektive trafikslag förändras med mindre i förhållande1 % tillän
situationen investeringarna inte genomförs.om

Slutsatsen blir således infrastrukturutbyggnaden totalt haratt sett
mycket liten inverkan utsläppsnivån.på trafiktillväxten,Det är
utvecklingen fordonens emissioner och trañkantemas beteendeav som

utsläppsnivåema i framtiden.avgör
figurernaI 2.9-2.11 redovisas den beräknade måluppfyllelsen år

förhållande2010 och 2020 i till de preliminära åtgärdsmålen som
redovisats i MaTs-arbetet. Redovisningen enbart vägsektom.avser
Utfallet åtgärderna jämförs med utvecklingspontan utanav en
särskilda åtgärder jämförelsealtemativet i våra analyser. Möjlig-
heterna uppfylla målen inom hela transportsektorn analyseras vidareatt
inom MaTs-arbetet.

I Djåm för
m reg|+ prishöjn-

I+ biodrivm edel m .m.

MåluppfyllelseFigur 2.9. för koldioxidutsläpp inom vägsektorn med
förslag infrastruktursatsningartill inriktning och övriga beräknings-av
förutsättningar, procent.

Figur visar den beräknade2.9 utvecklingen koldioxidutsläppen.av
vita staplarna utfalletDe visar i jämförelsealtemativet. ljusgråDe visar

utfallet med hänsyn till prishöjningens direkta effekter trafikvolym
och bränsleförbrukning de indirekta långsiktiga effekterna påsamt
bränsleförbrukningen. mörka staplarnaDe visar utfallet ovanståendeav
åtgärder dessutom infasning biobaserade drivmedel, anpassadesamt av

lägre hastigheterkörsätt, dvs. samtliga förutsätta åtgärder.etc,
Figuren visar det möjligt nå koldioxidmålet med vårtäratt att

förslag till inriktning infrastruktursatsningar i kombination medav
övriga beräkningsförutsättningar. berorDet på kravet fordonenspåatt
bränsleförbrukning dimensionerats koldioxidmåletså ska nås. Denatt
kritiska frågan i stället det förutsätta införandet den kraftigaär om av
fordonsregleringen ekonomiskt eller politiskt genomförbart i dennaär
takt.
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20202000 2010

Eljämför
prishöjnä

biodrivmedelI + m.m.
skärpta reglerI + avgas

-100

Måluppfyllelse för utsläpp kväveoxiderFigur 2.10. inom vägsektornav
förslag till inriktning infrastruktursatsningar övrigamed ochav

beräkningsförutsättningar, procent.

Figur visar motsvarande beräknade utveckling för2.10
kväveoxidutsläppen. figuren framgår det inte räcker med deAv att

höjd koldioxidskatt, lägre hastighet ochåtgärderna, dvs.antagna
det krävsbiobaserade drivmedel, därutöver skärpta avgasreglerutan att

för målet kväveoxider ska kunna nås de staplarna.att svartaom

202020102000

-20 .

-40 .

Djämför-60
prishöjn

so
biodrivmedelI + m.m.

skärpta reglerI-100 + avgas

Måluppfyllelse för utsläpp flyktiga VOC inom2.11. kolvätenFigur av
infrastruktursatsningarförslag till inriktning ochvägsektorn med av

beräkningsförutsättningar,övriga procent.

framgår det heller inte räcker med defigur 2.11Av att antagna
beträffande flyktigaåtgärderna för kunna nå målet kolväten VOC,att

här krävs skärpta avgasregler staplar.det svartaävenutan att
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Luftkvalitet i tätort

för luftkvalitet igränsvärden Dessaformulerats tätort.harD-et även
och uppfylls idag inteskadligaluften vissahalter imål gäller ämnenav

statligadetalla längsför vägnätet.ämnen
nuvarande gränsvärde årmålet nåkvävedioxid senastFör är atti

statligautmed detfärreinnebär 1400Förslaget2000.l att personer
överstiger gränsvärdena.avgashalter Deforvägnätet utsätts som

emellertid utefter dekväveoxid finnsdet gällerproblemen närstörsta
kommunala vägarna.

Buller

handi förstaVägverket efterde statliga strävar attLängs vägarna
fasad. Enligtekvivalentnivå viddBA65störningaråtgärda alla över

bedömerdBA. Vägverketlångsiktiga målet 55detMaTs-arbetet attär
statligalängs deboendefinns 25 000 vägarna1997det vid slutet av

dBA.trafikbuller 65för överär utsattasom
väginvesteringardekan uppnåsminskningarnadelEn genomav

bullerskyddformåtgärder iYtterligare riktadei förslaget.ingår avsomz
antaletmedförfönsterisoleringochfasad- attsamt personer

alladvs.minska med 25 000,trafikbuller kanexponerade för att
trafikbullerforstatligalängs ärbosatta vägar utsatta somsom

åtgärdade.bullerproblemenkan fådBAöverstiger 65
bullerstördaproblem meddockåterstårFortfarande stora personer

buller mellanreduktioner 55liksomkommunaladelängs vägarna, avg
A statligalängs deoch dBA65 vägarna.

järnvägsstråk ingårför respektiveanläggningskostnadernaI
ombyggnad.och Dessutomsamband medbullerskyddsåtgärder i ny-

ljudnivåerboende medmiljö förbefintligåtgärder iingår som
används maxnivåjärnväginomhus förmaxnivådBAöverstiger 55

detvägbullret ochfördelatojämntjärnvägsbullret äneftersom är mer
störande.upplevsmaxnivåemaär som

Vattentäkter

bedömtsvattentäkteromkringhar 200inventeringarVägverketsVid
alla dessaiförslaget kanskydda. Genomangelägna stort settattsom

åtgärdas.
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intrångEffekter av

och järnvägsinvesteringarVäg- medför intrång i och kultur-natur-
friluftsområdenmiljöer, i intrångDessa kan påverka möjligheternaetc.

skydda och bevara värdefulla kulturarv och den biologiska mång-att
falden, liksom möjligheterna utnyttja för rekreation.att naturen

kulturmiljön det angelägetFör minska risken för utplåning,är att
isolering och uppsplittring kulturmiljöer, figur 2.12. denFörav se
biologiska mångfalden det framför viktigt minska risken förär att
fragmentering relativt obrutna områden och för ochvägarattav nya
järnvägar blir barriärer i landskapet. ocksåDet angeläget undvikaär att
intrång i områden/biotoper särskilt värdefulla för ochär växt-som
djurliv.

Vårt förslag till inriktning infrastrukturen innebär änav mer
halverade väginvesteringar i förhållande till gällande plan. Förslaget
innebär dessutom tyngdpunktsförskjutning väginvesteringar frånen av
nationella till övriga riksvägar och länsvägar. Detta, istamvägar
kombination kravetmed det höga samhällsekonomisk lönsamhet,
bidrar till begränsa intrångseffektema generellt jämfört medatt sett,
gällande plan med sina och jämvägsprojekt. Förslaget börväg-stora

effekternamedföra de negativa på kulturhistoriska värden ochäven att
den biologiska mångfalden blir mindrepå jämfört med gällande plan.

dock inte möjligt i detta lägeDet vilka effekterär avgöraatt av
intrång och vilken påverkan på kulturvärden och på den biologiska
mångfalden förslaget i praktiken innebär. bedömasDetta måstesom
vid planeringen varje objekt.av

Vi framhållavill det i regel innebär mindre intrång vidatt
utbyggnad befintliga korridorer vid utbyggnad ochän vägarav av
banor i helt förutsattlägen, arbetena utförs med insiktattnya om
befintliga och kulturhistoriska värden.natur-

Restidsvinster2.5.4

tabell 2.18 visas de restidsminskningar beräknasI uppkommasom som
följd investeringar, insatser för drift, underhåll och bärighets-en av

förstärkning trafiksäkerhetsreformer.samt
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på storskalighet och avskärandetratikanläggningarsExempelFigur 2.12.
Göteborg.på Stadsbyggnadskontoret,omgivande miljö. Foto:effekt
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Tabell 2.18. Restidsminskning. Miljoner persontimmar.
NVHP Förslag

Väg
stamvägar 27 6
övriga riksvägar 6 2
Iänsvägar 7 5

‘underhålldrift, och bärighet 16
trafiksékerhetsreformer -20
Totalt väg 40 9

Järnväg
åktid 5
väntetid 3
bytestid 1
1 beräknat

trafiksäkerhetsreformerDe ingår innehåller åtgärder ledersom som
till hastigheterna sjunker. Detta trafiksäkerhetsvinster,att ävenger men
restidsförlängningar. Effekterna fördelar sig i hela dvs. bådevägnätet,
på gamla och vägar.nya

Investeringarna i förslaget innebär betydande tidsvinster på vissa
stråk. På de för persontrafiken mycket relationerna Stockholm-tunga
Göteborg och Stockholm-Malmö möjliggörs restider för snabbaste tåg
ned respektive2.30 3.30. Dessutom sker vissa hastighetshöjandemot
åtgärder på antal mindre stråk.ett

2.5 Trafiksäkerhet

Analysen inriktningsalternativen har visat investeringarna enbartattav
för mindre del de trafiksäkerhetseffekter möjligaärsvarar en av som

Övrigauppnå. trafiksäkerhetsâtgärder, och åtgärderatt påverkarsom
trañkvolymen, har betydelse.större

tabellI 2.19 redovisas effekterna investeringarna. deUtöverav
generella insatser genomförs i samband med investeringar ingårsom

insatser i punkter och sträckoräven i med höga olyckstal.vägnätet
åtgärderDessa rubriceras i tabellen säkrare trafikmiljö.som

Övriga trafiksäkerhetsâtgärder tidigare nämnda åtgärderutgörs av
hämtats från det nationella trafiksäkerhetsprogrammet,som t.ex.

åtgärder för ökad nykterhet och drogfrihet i trafiken, färre hastighets-
överträdelser, cykelhjälmanvändning etc.
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minskningårligpå trafiksäkerheten,effekter avBeräknadeTabell 2.19.
jämförelsealternativet.förhållande tillskadade iochdödadeantal

FörslagNVHP

Väg
90550stamvägar
40130riksvägarövriga
8085Iänsvägar

890240trafikmiljöi säkrare
2170 9604trafiksäkerhetsåtgärderövriga

3001prishögredämpad tillväxtl pga
360731 75Totalt väg

á
l
i Järnväg

15plankorsningari
100trafiköverförd
115järnvägTotalt
5007Total summa

lågnivå1 trafiksäkerhetsprogrammetnationellaenligt det

årolyckorantaletinnebäraförslagetberäknas atttabellen perEnligt
500.cirkamed 7minskar

slutetidvs.2007,årföreliggaförväntas avsituationDen som
i detformuleratsmåldemedtabell 2.20ijämförsplanperioden, som

dettycksSomtrañksäkerhetsprogrammet. varanationella synes
dödade, svårtantalhögstasåvälför2000för årmåletnåmöjligt att

skadade.lindrigtskadade som

underinsatserföreslagnaeffektbedömningResultat av2.20.Tabell av
vägtrafiken.för1998-2007perioden

ochDödadeSvårt skadadeDödade
skadade

572officiell 21år enligt1994 2214Läget 539
statistik

50023höjtår 5302007 utan 4Läget 600
bränslepris

30022höjtår med2007 3304Läget 570
utanbränslepris men

investeringsåtgärder och
reformer

20015år med 6302007 3Läget 370
insatserförslagets

antal 40017Mål år för högsta 7002000 3400
skadadedödade och
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Nollvisionen

Vi har också studerat nollvision innebären attsom samma
trafiksäkerhetsmål formuleras för vägsektom för flyg och järnväg.som
Vi konstaterar där den tekniska utvecklingenatt påär detväg göraatt
möjligt nå mycket långtgåendeatt även mål för trafiksäkerhet.
Samtidigt innebär dessa tekniska inskränkningarsystem i den
personliga friheten.

Överslagsmässigabedömningar visar det på sikt böratt möjligtvara
minskaavsevärt antalet dödsfallatt och svårare skador i vägtrafiken.

Kostnadsuppskattningama talar för det skulle kunnaatt mycketvara
lönsamt genomföra sådana åtgärder.att Den viktigaste avvägningen

krävs värderingen deär ingrepp i den personligasom frihetenav som
den tekniken innebär. Detta frågorär vi kommernya attsom
återkomma till i vårt slutbetänkande.

2.5.6 Regional balans

För belysa frågor regionalatt balans har vi särskilt studerat vadom
händer inom målområdena för EU:s strukturfonder.som framgårDessa

karta. Målområde 2 områden med industriell tillbakagång,av 5bavser
områden med landsbygd och näringsliv,svagt område 6samt ytstora
glest befolkade områden.

Resenärer i målområden i dag för cirka 31 % den totalasvarar av
restiden med bil. Tidsvinstema våra förslag till väginvesteringar harav
redovisats i avsnitt 2.5.4. Trafikantema i målområdena kan tillgodo-

sig 25 % degöra totala tidsvinsterna, den övervägande delenav varav
l 8 hänför% sig till Sverige.norra

Förslagets satsningar på drift och underhåll, på olika formersamt av
bärighetshöjande åtgärder har uttalat regional profil. Cirkaen tre
fjärdedelar kostnaderna for minskade tjälskador och andra bärig-av
hetsåtgärder gäller åtgärder i Sverige.norra

Satsningen innebär ungefär 20 % allaatt tjälskadade kanvägarav
åtgärdas cirka 4 km000 totalt cirka 19 000 km, karta.av se



15infrastrukturplaneringen 1Inriktning1996:26SOU av

Målområden för

strukturfonderEuzs

Målområde
Mål 2
Mål 5b
Mål6

Glesfiygasveffief



116 Inriktningav infiastrukturplaneringen SOU 1996:26

Minskning tjiilskaderestriktionerav

Nedsatt
våglängd
i km,
medelvärde

993-19951

Mitt 5 882
Norr 6 147
Sydöst 1 504
Väst 2 897
Stockholm 318
Mälardalen 2 194
Skåne 106
Total medelsvolym
2 200 Mkr

Förklaring

Cirkelns storlek är
i proportion mot
nedsatt våglängd
i km, medelvärde
1993-1995

Åtgärdad‘

åtgärdad
andel i %
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utökningunderhållsramensoch1Dirift-

ÖkningRegion Absolutbelopp
%iiMkr, över en

periodl0-års

3 220Norr
2 700Mitt

5202Väst
Mälardalen 43025 1101 lSydöst
Stockholm 900

780Skåne

Förklaring

istorlekCirkelns är
proportion mot
absolutbeloppets
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Även den ökning medlen för drift och underhållav vi föreslår försom
vägsektom förbättrar den regionala balansen. Nära hälften ökningenav
i förhållande till dagens nivå Sverige, kartaavser norra se
föregående sida.

Järnvägsresorna längre ochär berör oftare olikasamma resa typer
områden. Det därför svårtär fördelaav tidsvinsternaatt på stödområdet

och övriga områden.
De bärighetshöjande åtgärderna för järnvägen ingår i förslagetsom

kommer i utsträckningstor och mellersta Sveriges inland till del,norra
främst Bergslagen. Det innebär minskade transportkostnader för
näringslivet Äveni dessa delar landet. andra kapacitetshöjandeav
åtgärder längre söderut, i Skåne, hart.ex. betydelse för gods-

fråntransporterna Sverige. För godstransportema detnorra viktigtär
hela transportkedjanatt fungerar störningar. Detutan därför viktigtär
länsstyrelserna vidatt det kommande LTA-arbetet beaktar behoven av

åtgärder för godstrafiken på länsjämvägama.
För den regionala balansen har också anslaget för drift och

vidmakthållande betydelse. Detstor främst detär lägre trafikerade
drabbasnätet inte medlennär för spårbytesom t.ex. räcker till. Det

innebär planerade hastighetshöjningaratt inte kan genomföras. Så är
fallet vid nuvarande anslagsnivå. Ofta har spår- och brobyten minst
lika betydelse nyinvesteringarstor för hastighet och bärighetsom på
det lägre trafikerade nätet.

2.5.7 Effekter för näringslivet

Vägtransporter

Vårt förslag innebär halveringän väginvesteringama jämförtmer en av
med gällande plan i stället kraftiga ökningar insatsernamen påav
bärighet, tjälsäkring och beläggning grusvägar höjningsamtav en av
underhållsnivån generellt på tillvägnätet samhällsekonomiskt optimal
nivå. Dessa åtgärder har positiv effekt för näringslivet, särskilt fören
de godstransportema.tunga

Framkomligheten ökar för den trafiken, därförtunga delaratt större
kanvägnätet upplåtas för godstrañk med lastbilarav till 60 tonsupp

totalvikt.
Bärighetsåtgärdema särskilt betydelsefullaär för skogsindustrins

råvaruförsörjning och bör innebära kostnadssänkningar, karta.se
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Övriga påbärighetsåtgärder
belagda vägnätetdet

Region Absolutbelopp
i Mkr, över en
10-års period

1092Norr
038Mitt 1

Mälardalen 546
Sydöst 240

233Väst‘
Stockholm 134

OSkåne

Förklaring

iCirkelns storlek är
proportion mot
absolutbeloppets
storlek



120 Inriktning infiastrukturplaneringenav SOU 1996:26

Den överlag bättre drifts- och underhållsstandarden medför vinster
för godstraflken det gällernär såväl framkomlighet fordons-som
kostnader.

Beskattningen fossila bränslen beräknas leda till kostnads-av att en
höjning för godstransporter på kan beräknasväg uppgå till 4som öre

tonkm i genomsnitt år 2010 och 7per öre tonkm år 2020.per

J ärnvägstrausporter

förslagetI ingår särskilda godssatsningar på järnvägen för 5 350 mkr.
Vi räknar med höjd tillåten axellast,att utökad lastproñl, längre
försignalavstånd och satsningar på kraftförsörjningen ska höja järn-

konkurrenskraftvägens och billigare for näringslivet.transporterge
I vårt förslag till särskild godssatsning ingår dessutom vissa dubbel-

spårsutbyggnader, bangårdsombyggnader och mindre kapacitets-
åtgärder på Norra stambanan, Bergslagsbanan och godsstråket genom
Bergslagen.

Utöver den särskilda godssatsningen ingår åtgärder för godstrañken
i Skåne och dubbelspårsutbyggnad den flaskhalsenstörsta för gods-av
trañken: Hallsberg-Mjölby. Kostnaden för dessa åtgärder uppgår

till 4 mdkr.sammantaget

2.5.8 Fördelningseffekter

Med våra antaganden höjd koldioxidskatt och reglerad bränsle-om
förbrukning sjunker bränslekostnaden mil jämfört med idag, dvs.per
den rörliga kostnaden för köra bil minskaratt åtgärdernanär har slagit
igenom. Utan ökad koldioxidskatt skulle dock bränslekostnadernaen
sjunka ännu mer.

De regleringar krävs för uppfylla kravenatt minskadsom
specifik bränsleförbrukning kan nås på olika Omsätt. styrman genom

differentierad beskattning fordon med olikaen specifik bränsle-av
förbrukning kan beskattningen utformas så den totalt inteatt sett
förändrar det genomsnittliga bilpriset. Krav lägre bränsle-
förbrukning kommer innebära konsumenternaatt att mindrestyrs mot
och lättare bilar. Dessa idag billigareär den Åän genomsnittliga bilen.
andra sidan kan den tekniska utveckling krävs för bilarna skaattsom
uppfylla kraven innebära priserna bilaratt stiger.nya

För den enskilda individen innebär prishöjningen konsekvenser
främst på kortare sikt. Till dess bytt sin bil fåratt ökadutman man en
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kanmed låga inkomsterbilen.använda Personer antaskostnad för att
sin bil.bytasigsvårare utha attatt genomanpassa

innebärförslagvårtkonstaterakanSammanfattningsvis attatt
jämfört med idag.minskaranvända bilkostnaden forrörligaden att

fordelningseffekterna våraanalysernafördjupakommerVi att avav
slutbetänkandet.förslag isamlade

Jämställdhet2.5.9

ikvinnormångalika män,Kvinnor nästangör resermensomresor
för %,48stod kvinnorna1994antaletkortare. Avgenomsnitt resor
%.reslängden bara 39totaladenandelmedan kvinnornas varav

2.13.färdmedel, figurviss del olikatillväljerochKvinnor män se
grad Ungacyklar i högreochgår än män.kollektivt,Kvinnor reser

särskilt högifärdmedelkollektivaanvänderäldre,liksomkvinnor,
grad.

allaochvanligastebilen det transportsättetdockkönOavsett är av
ochbilförarevanligaredock ärmed bil. Det män61 % är attgörsresor

gradhögrebil ikörkort och äninnehar ägerMänkvinnor passagerare.
Skillnaden itiden.minskat medharskillnaderdessakvinnor, även om

ikvinnorförklaraskan delvisbilinnehavoch attbilanvändning av
ifleradessutomMäninkomst görhar lägre män.genomsnitt än resor

tjänstebil.oftareoch hartjänsten
såvälikvinnor,mycketdubbelt så mättflygerMän än sommer

ochinrikesförlikartatrestid.och Mönstretreslängd ärantal somresor
ochmellanskillnadernaredovisas mänstabell 2.21flygresor. Iutrikes

flygresande.kvinnors

utrikes.ochinrikesflygresandekvinnorsoch2.21. MänsTabell
KvinnorMän

3,237,27år miljonerflygresorAntal per
4.489,91år miljarderKilometer per
0,461,26miljarderi minuterRestid
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bilpassageI rare kvinnor
bilförareI

kolle ktivtEl
27% 34%fotslcykellm oped/M c

’
11%,, i8% t

23%
11%

32A.054%

Figur 2.13. Antal för män och kvinnor, fördelade på färdmedel.resor Med
här delresa, dvs. förresa ett specielltmenas ärende, inköpen resa t.ex.

eller hämta påbarn dagis.

Den resande särskilttyp gäller kvinnor lokalaav medsom resor-
kollektiva fárdmedel, med cykel och till fots berör i mycket liten-
grad den nationella infrastrukturen och järnvägarvägar och harav
därför inte behandlats i vårt delbetänkande. Under det fortsatta arbetet
kommer vi frågor bl.a. trafik iatt ta sambandettätorter, mellanupp om
bebyggelseplanering och trafikplanering liksom kollektivtrafikens
villkor och möjligheter. Jämställdhetsfrågorna kommer då naturligt i
analysarbetet. Frågan jämställdhet kan kommaäven belysasom att
andra i vårt kommandesätt arbete med den övergripande
trafrkpolitiken.

2.5.1O Statsfinansiella konsekvenser

Vi har beräknat de statsfmansiella konsekvenserna våra förslagav
utifrån antagandena höjd koldioxidskatt, reglerad bränsle-om
förbrukning och infasning biobaserade drivmedel. Det skattebortfallav

blir följden den högre resurskostnaden for biobaseradesom av
drivmedel inkluderat i våraär beräkningar.

Inget antagande har gjorts någon energieffektivisering förextraom
lastbilar i förslaget. Det beror på bränsleförbrukningenatt till delstor
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prishöjningen kanräknat medVi har intevikt.lastens attavgörs geav
innebär harkapacitetsutnyttjandet. Dettill ökaincitament attatt

fullt det någotdiesel slår igenom påprishöjningenantagit utatt
trafikarbetet.minskade

beräknas bli positivdetframgårtabell 2.22Av att en
Därefterperiodenunder 1998-2003.skatteintäktennettoforändring av

kraftiga energi-dennegativ på grundskatteförändringenblir attav
starkare genomslag.personbilsparken får allteffektiviseringen ettavi

i förslaget tillutfallstatsfinansielltSammanställningTabell 2.22. avav

i iMiljarder kronorperioden 1998-2007.förinfrastruktureninriktning av
prisnivå.års1997

l 2007 2010 20202003 2004 2005 20062001 20021998 1999 2000
avgiftsförändringarochSkatte-

D"V‘°de55ka 1,5-1,8 -2,1 -3,1-0,1 -0,4 -1,30,5 0,20,8 0,7
bensin; D"VmedeSSka 271,0 12 1,50,6 0,7 03 090,3 0,50.1 02

fordonsskattdiesel
T°afÖä"d"9aV -0,9 -1,6 42-0,4 -0,30,5 0,3 -020,9 0,8 0,70,9i skatteintäkt
°km°ad Skalle -2 5 143 2 7 1 8 43,8 41 3 9 53 3o 9 1 s 2 7
intäktsförändring
F""3""f"9 aV 0,20,1 0,1 0,10,0 0,0 0,10,0 0,00,0 0,00,0
banavgifter
S VW 0,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,0 0.0 0.00,00,0

underhållochInvesteringar
V59‘Ve$e""9a -2.3 -2,3-2.3 -2,3-2.3 -2.3 -2.3-2.3 -2,3-2.3
A"daVé9é‘9‘"°e&#39; -2,6 -26-2,6 -2.6 -26-2.6 -26-2.6 -2.6-2.6
V59"deé"°° ‘W -5.6-5,6 -5,6-5,6 -5.6 -5.6-5,6 -5,s-5,6 -5,6

J5"V§95‘"Ve5te""9a -3,5 -35-3,5 -35 -3.5-3,5 -3,5-35 -3,5-3,5
V‘dmak‘5"W °°h -3-3 -3 7 7-3 -3 7 -3 7 7-3 7 -3 7 7-3 7 -3 7
järnvägarande av

LTA -1,0 -1,0-1,0 -1,0 -1.0-1,0 -1.0 -1.0-1.0-1.0

‘"V°5E°"2"9ama" -13.7 -18,7-18.7 -18,7 -13,7-18,7 -18,7-18,7 -18.7-18,7
underhalloch

‘"°eta""9aTm" -19,6-19,0 -19,4-18,2 -18,4 -18.9-17.8 -18.0-17.8 -17.3
utbetalningarminus

T Skälet attberäknas uppkomma. ärvinstnoll atttill trotsvinst har sattsSJ:s en
trafikutbudetutökningenomfattandeför SJ och dendefinierats attinteavkastningskrav

för SJ.kapitalbehovmedföra betydandeförväntasförslaget kanenligtförjärnväg
2 siffrorna i tabellen.inräknade iinteDennispaketetkostnader för ärUpplupna
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Nuvärdet beräknat de samlade förändringarnaär skatte-av av
intäkter fyrtioårsperiod till mdkr27 räknatöver i 1997 års priser,en
vilket med kalkylräntan %4 annuitet cirka 1,4 mdkrmotsvarar en

fyrtioår år.överper

Alternativa2.5.1 budgetnivåer1

Vi har analyserat konsekvenserna för vårt förslag till inriktning av
infrastrukturplaneringen det skulle bli genomsnittlig kostnads-om en
stegring på 20 respektive% planeringsramen skulle förändras medom

15 %.i
Analysema har enbart skett kvalitativt, eftersom vi inte hunnit med

de analyser fullständig behandling skulle kräva.göraatt som en

Ökade kostnader

Våra förslag till investeringar har nettonuvärdeskvot på minst 0,4en
de inte har valts regionalpolitiska skäl. Förenklat uttrycktutom av

betyder det den samhällsekonomiska minst 40 högre%att ärnyttan än
kostnaden. höga kravetDet på samhällsekonomisk lönsamhet hänger

med den budgetrestriktion vi valt och på de läsningarsamman som
finns sedan tidigare plan, prioriteringen drift och underhåll samtav
satsningen på miljö och trafiksäkerhet. kostnadsökningEn 20 %
skulle därför knappast komma påverka prioriteringen.att

budgetnivåerAlternativa för järnväg

Vi har kvalitativt bedömt konsekvenserna minskning respektiveav en
höjning planeringsramen för järnvägar med 15 %.av

Minskning med 15 %0
minskning planeringsramenEn skulle, jämfört med vårt förslag,av

kunna innebära följande:
Volymen för drift och vidmakthållande minskar något.-
Godstrafiksatsningen genomförs, något längre tid.tarmen-

sträckning del VärmlandsbananNy utgår.av—
genomförsFärre åtgärder på Jönköpingsbanan, Skånebanan,t.ex.-

del Västkustbanan, Ostkustbanan, Dalabanan och stambananav
Norrland.övregenom

Nordlänken senareläggs.
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Ökning %med 15
skulleökning planeringsramen kunna innebära följande:En av

Ökad drift och vidmakthållande.satsning på
Ökade Södra stambanan.insatser på

utökade tillFler mindre åtgärder och godstrafikstråken.resurser
utbyggnad kan fullföljas.Nordlänkens

Botniabanan kan inrymmas.

budgetnivåer förAlternativa väg

konsekvenserna för vårt förslag planeringsramenVi har bedömt om
ökar medminskar respektive 15 %.

%Minskning med 15
skulle, jämfört med förslag,minskning planeringsramen vårtEn av

följande:kunna innebära
Trafiksäkerhetsåtgärdema minskas något.

vad gäller skydd vattentäkter.Miljöåtgärder minskas något, t.ex. av
åtgärder för regional balans,färre satsningar påblirDet t.ex.extra

bärighetssatsningar och tjälsäkring.
inryms de redanfå investeringsprojektMycket utöver somnya

början.vid planperiodenspågår

Ökning med 15 %
kunna innebära följande:ökning planeringsramen skulleEn av

drift- och underhållsåtgärder.ökad omfattning påNågot
trañksäkerhets- och miljöåtgärderökade satsningar påNågot

mdkr inryms, exempelvisför ytterligare 8Väginvesteringar
följande projekt:
Nationella stamvägar

Östergötlands ÖrebroÖdeshög-Borlänge, åtgärder i ochRiksväg 50
län.

åtgärder i Blekinge och Kalmar län.Malmö-Norrköping,22E
åtgärder i Jönköpings län.Riksväg Göteborg-Borås,40

Malmö-Ystad65E
Övriga riksvägar

Sverige, i Sverigei framför allt sydöstraRiksvägar västraävenmen
Mälardalen.och i
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Alternativa inriktningar3 av

infrastrukturen

våra direktiv bl.a.l vi ska utreda infrastrukturens utformningattanges
och investeringsplaneringens inriktning i helhetsperspektiv. Vårett
uppgift omfattar bl.a. analyser olika scenarier, därgöraatt ettav
miljöanpassat trafiksystem helhet till olika prioriteringarsom anpassas

de trafikpolitiska målen. konsekvenserDe dessa prioriteringar får påav
måluppfyllelsen övriga trafikpolitiska mål ska redovisas iav
scenariema, liksom de fördelningseffekter respektive scenario får.som
Direktiven vidare analysen bör bakgrund olikasäger görasatt mot av
förslag för minskatill åtgärder utsläppen i enlighet medatt av
riksdagen fastställda mål. Scenarierna ska åtföljas redovisningav en

hur infrastrukturen bör byggas under kommande planperiodutav
1998-2007.

uppgiftlösa denna har vi i uppdragFör SIKA, Vägverket,att gett
Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket utformaatt gemensamt
sådana scenarier fram och analysera inriktningsalternativ.att tagenom

detta arbete har och trafikverkenFör SIKA bildat samarbetsgruppen
SAMPLAN, till vilken företrädare för Naturvårdsverket ochäven
Kommunikationsforskningsberedningen adjungerats.

detta kapitel beskrivsI SAMPLAN:s analyser inriktnings-av
alternativen. Sjöfartsverket och Luftfartsverket har deltagit i gruppens

och har bidragit med underlagsmaterialarbete har inte tagitmen
ställning till analysens innehåll.

omfattande redovisningMer analyserna inriktnings-av av
alternativen Bilagordels i till detta delbetänkande avsnitt delsII,ges
i särskilda från SAMPLAN rapportförteckning.seraporter

olika inriktningsalternativ3.1 Fem

Inriktningsanalyserna har syftat till försöka bestämma effekternaatt av
olika inriktning infrastrukturenpå och andra åtgärder inom
trafikslagen. Avsikten har också varit belysa de konflikter kanatt som
finnas mellan olika trafikpolitiska delmål.
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olika inriktningsalternativ har analyserats.Fem varje alternativFör
har beräknats vilka åtgärder samhällsekonomiskt motiveradeärsom

effekter föroch vilka uppnås olika trafikpolitiska delmål.som
studerade alternativenDe är:

grundalternativ bygger på samhällsekonomisk effektivitetett som
alternativ lägger särskild vikt vid mål god miljöett som om en
alternativ lägger särskild vikt vid mål ökad trafiksäkehetett som om

särskild inriktningalternativ med regional balansett mot
alternativ med särskild vikt vid näringslivsfrågorett
jämförelsealternativ nollalternativ, där enbart sådana åtgärderett

ingår beräknas påbörjade eller redan färdigställda till ochsom vara
med 1997.

Effekterna de olika inriktningsalternativen beskrivs i förhållandeav
till jämförelsealtemativet.

Inriktningsalternativen bygger således skildapå övergripande
trafik- och miljöpolitiska värderingar för de olika alternativen. Att ta
hänsyn till den övergripande politiken i samband med investerings-
planeringen nödvändigt, eftersom den påverkar trafikmängderna ochär
därigenom investeringamas lönsamhet.

Även fördelningseffekter har belysts. gäller effekter regionalDet på
fördelning, inkomstfördelning och jämställdhet. Särskilt fördel-har
ningseffekterna höjt bensinpris, förutsatts i miljö-ettav som

Ävenalternativet, studerats. möjligheterna med andra styrmedel änatt
koldioxidskatt begränsa utsläppen koldioxidhöjd från vägtrafikenav

har studerats.
osäkerheten samhällsutvecklingen belystsBetydelsen harav om

olikaberäkningar gjorts för scenarier.attgenom

alternativen kan kortfattat beskrivas följandefemDe sätt:
Grundalternativet0

grundalternativet har de åtgärder sökts samhällsekonomisktI ärsom
motiverade vid de kalkylvärden har lagts fast inför planeringen.som
Alternativet innehåller vägåtgärder för totalt 152 mdkr och
järnvägsåtgärder för totalt mdkr inklusive drift94 och under-
håll/vidmakthållande.

Miljöalternativet0
syftar tillMiljöalternativet söka åtgärder för klara deatt att

miljömål preliminärt uppställts inom MaTs-samarbetet avsnittsesom
Vi har försökt bestämma vilka åtgärder1.2. lönsamma vidärsom

kalkylvärden speglar högre värdering miljöeffekter iänsom en av
grundalternativet.
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ikronor literbensinpris på 12förutsättsmiljöalternativetl ett per
liter i års nivåkronor 199511prisnivå vilketårs1997 motsvarar per

Miljöalternativet omfattardieselpriset.höjningmotsvarandeoch aven
mdkrjämvägsåtgärder förmindre och 17mdkrvägåtgärder för 18 mer

grundalternativet.än

Trafiksäkerhetsalternativet0
minstvägåtgärderhar detrafiksäkerhetsalternativetI gersom

vägåtgärderandratrafiksäkerhetseffekt krona ersatts gersomavper
omfattningvägåtgärdemaalternativ hardettaeffekt. Istörre samma

åtgärdertillkommerdet för järnvägmedangrundalternativetisom
mdkr.motsvarande 1,4

balansalternativetRegional0
åtgärder lagtsgrundalternativetsbalansalternativet har tillregionalI

områdeni de EUtillgänglighetenförbättraråtgärdersådana somsom
Tillkommandestrukturfonder.för sinamålområdenutpekat som

fårvägåtgärdemaleder tillbalansalternativetregionalåtgärder i att en
mdkrjämvägsåtgärdemaoch 19mdkr änomfattning 42 mermerav

grundalternativet.

Näringslivsalternativet0
förbättrarolika åtgärderinnehållerNäringslivsalternativet som

inomför näringslivet. Dessutomtransportförutsättningarna görs ramen
lönsamhetenhurkänslighetsanalys belyseralternativför detta somen

förtidsvärdenhöjdaåtgärder påverkasnäringslivsinriktadeför av
mdkrvägåtgärder föromfattar 5alternativDettagodstransporter. mer

grundalternativet.mdkrjärnvägsåtgärder för 14och änmer

åtgärder detinriktningsalternativ ingår dessutomsamtligaI ur
RikspolisstyrelsensVägverkets,trafiksäkerhetsprogrammetnationella

trafikséikerhetsprogramNationelltKommunförbundetsoch Svenska
bilavgifter itrafikpolitiska åtgärder,och vissa1995—2000 t.ex.

efterlevnaden hastig-kontrollförstärktGöteborg,ochStockholm avav
miljövänligarebeteende förattityder ochpåverkanochhetsgränser av
bränslen medfossilaersättningförutsättsVidarekörsätt. aven

miljöalternativet 15 %alternativen ii alladrivmedelbiobaserade —
alternativövriga 5 %.drivmedel, ibiobaserade

planer, vilketomfattande tidigaretotaltAlternativen änär sett mer
genomförtsinvesteringaromfattandeeftersomöverraskandekan synas
dock redanutformadesinvesteringsplanerTidigareåren.de senaste
alternativenstuderadebudgetrestriktion. de härImedbörjanfrån en

bedömtsde åtgärdervarit samlaställetiambitionenhar att somsom

16-03125
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samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder motiveras målsamt som av
regional balans. Därför åtgärderna i de olika alternativenärom att

betrakta bruttolistor. Vid tidigare planeringsomgångar har s.k.som
behovsinventering genomförts någon egentlig koppling tillutan
samhällsekonomiska lönsamhetskrav. tidigareDe bruttolistoma har
därför varit omfattande.ännu mer

Eftersom samtliga åtgärder bedömts samhällsekonomisktsom vara
lönsamma eller motiverade andra skäl ingår i de härav- -
presenterade inriktningsalternativen finns ingen konkret koppling till
någon viss planperiod. Hur mycket faktiskt ska påsatsassom
infrastruktur och takten i dessa satsningar beror politiskaav
överväganden.

3.2 jämförelseEn mellan alternativen

detta avsnittI jämförelse mellan effekternagörs de olika inrikt-en
ningsalternativen beträffande omfattning, kostnader och restider isamt
vilken grad alternativen uppfyller mål miljö, trafiksäkerhet ochom
regional balans. de fallI några alternativen uppvisar likartadeav
effekter redovisas endast de skiljer sig åt.som

Alternativens3.2.1 omfattning och fördelning på
trañkslag

Omfattningen de och jämvägsåtgärder inryms i de olikaväg-av som
inriktningsalternativen redovisas i figur 3.1. Som beskrevs tidigare
finns det således inte någon direkt koppling till den aktuella planperi-
oden analysen visar vilka åtgärder enligt kalkylema ärsom—~
motiverade genomföra. Analysen däremot inte något entydigtatt ger

hur mycket bör genomföras under just den kommandesvar som
planperioden. För drift- och underhållsåtgärder har dock årlig nivåen
beräknats och sedan för hela tioårsperioden.summerats
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kronorMiljarder
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21300
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0
gällandenäringmiljö reg.bal.tratsäk.grund

prisnivå.årsMdkri 1997inriktningsalternativen.Omfattning3.1.Figur av
SAMPLAN 1996.Källa:

väginvesteringarnagällande planer. FörmedjämförsKostnaderna
järnvägväghållningsplan 1994-2003. För görsgällandedettaär

Samtliga belopp1994-2003. ärstomnätsplanenjämförelsen mot
Beloppenjanuari 1997.prisnivån den ärlföromräknade att enavse

Investeringsnivåemanuvärden.projekt inteallasummeringdirekt av
kollektivtrafiklokalochtransporttelematik ATT äravanceradför

markeringar.och skauppskattadeendast grovt ses som
ochpå järnvägsatsningarnaredovisas hur vägoch 3.3figur 3.2I

alternativen.olikaåtgärder i deolikasig påfördelar typer av

kronorMiljarder Elgrund
80 Eltraf.säk.
so

EmiljéV40 . f ji lreg.bal.20 u. i InäringUli ’0 ‘ ..
drift ochIänsjärnvägstomnät
vidmakt-investeringinvestering
hållande

åtgärder. Mdrpå olika typerjärnvägsinsatserFördelning3.2.Figur avav
föregående Källa:från plan.avslutatprisnivå. Exklusiveårs1997kr i

1996.SAMPLAN
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Miljarder kronor
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I miljö30
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0
stamväg övrig riksväg länsväg bärighet miljö- och drift och

investering investering investering investering trafiksäkerhets- underhåll
program

Figur 3.3. Fördelning väginsatser på olika åtgärder.typer Mdkrav iav
års1997 prisnivå. Exklusive frånavslutat föregående plan. Källa:

SAMPLAN 1996.

figurI 3.4 redovisas hur den relativa fördelningen skiljer sig mellan
och järnväg i de olikaväg alternativen. Figuren visar den relativaatt

fördelningen avviker endast lite mellan alternativen och denatt
dessutom liknar fördelningen i gällande plan. Vägåtgärdernas andelnu

lägst i miljöaltemativetär 56 % och högst i alternativet för regional
balans 63 %. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet. Väg-stor
och jämvägsåtgärdemas lönsamhet i dessa analyserär inte direkt
jämförbar mellan varandra.

procent
100%
90%
80%
70%
60%

Ijärnväg50%
40% Elväg
30%
20%
10%
0%

grund tratsäk. miljö reg.bal. näring gällande
plan

Figur 3.4. Relativ fördelning mellan väg och järnväg, procent. Källa:
SAMPLAN 1996.
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Utsläpp3.2.2

grund dentenderar ökavägtrafikenfrånEmissionerna att av
Åi kapitelframtiden och beskrivsiförväntastrafiktillväxt somsom

bränsleförbrukningen påspecifikadenminskningsidanandra är aven
sannolik.tekniska utvecklingen Hänsynfortlöpande ärdengrund av

jämförelsealternativet.iförändringartill dessatagen
Vägverkets Särskildåtgärder frångenomförsgrundalternativetI

bränsleprishöjningplanensexklusivetrafiksäkerhetochmiljöförplan
drivmedel.biobaserade Iintroduktionföljande högredäravoch av

hastigheter,lägremjukare körsätt,leder tillåtgärderingårdessa som
användningökadochdäck motorvärmare.skötsel, bättrebättre av

årbiobaserade drivmedel 5 %introduktionvissingårDessutom aven
2020.

näringslivtrafiksäkerhet ochregional balans,förAlternativen
också igrundalternativet ochmiljöåtgärderinnehåller gersomsamma

miljöeffekter.stort sett samma
infrastrukturinvesteringar,förutomligger,miljöalternativetl

miljö ochförsärskilda planendenenligtåtgärdersamtliga
Åtgärderna lägrebränsleprishöjning.högretrafiksäkerhet samt geren

kraftigavia denutsläppenminskaranpassningarochhastigheter som
och ökadkörsättmjukaredrivmedel. Dettapåprishöjningen ett enger

medjämförtdrivmedelbiobaseradeochanvändning motorvärmareav
driv-biobaseradeförutsätterMiljöalternativetgrundalternativet. att

år 2020.%andel 15medel har en
vägsektorn.måluppfyllnaden inomendastbehandlasavsnittdettal
utsläpp fråndesmåförändringarnadock konstatera ärkanMan att av

ochiinvesteringarnaföljd vägarskerluftfartochsjö- en avsomsom
mellanomfördelningenuppkomnadärigenomdenochjärnvägar att

beröråtgärdermål ochTrafikpolitiskaobetydlig.trafikslagen är som
luftfart,sjöfart ochhelhetsperspektiv, dvs.trafikslag i ävensamtliga ett

slutbetänkande.i vårtbehandla vidarevikommer att
trafiken,ökadedeneffektenräknarOm avsammanman
de olikaiingåråtgärderoch defordonenförändringen somav

förmålennåmöjligheternaberäknaalternativen kan attman
figur 3.5.Utfallet visas iutsläpp.reduktioner av
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koldioxid kväveoxider kolväten

Figur 3.5. Förändrade utsläpp i olika alternativ fram till 2020. Procent.
Tjocka linjer i figuren målvisar preliminära för vägsektorn enligt MaTs-
samarbetet. Källa: SAMPLAN 1996.

Figuren visar koldioxidutsläppen beräknas öka både iatt
jämförelsealternativet och i grundalternativet och i övriga visade
alternativ. Med de kraftiga åtgärder ingår i miljöalternativet börsom
det dock möjligt minska utsläppen koldioxid i enlighetatt medvara av
de preliminära åtgärdsmål formulerats i MaTs-samarbetet, dvssom
med till10 % 2010 och med 20 % till 2020.

figurI 3.6 illustreras hur minskningarna koldioxidutsläppenav
fördelar sig på olika komponenter i miljöalternativet. Figuren visar att
den effekten på koldioxidutsläppen i miljöalternativetstörsta uppnås

den det ökade bensinpriset. Miljöreformerna och den sjunkandegenom
specifika bränsleförbrukningen beräknas vardera ungefär hälften såge

effekter.stora
Infrastrukturinvesteringarna har däremot bara effekt påen svag

emissionerna. och järnvägsinvesteringarnaVäg- beräknas för sigvar
endast leda till förändring emissionerna koldioxid, kväveoxi-en av av
der och kolväten med mindre l %.än

Utsläppen kväveoxider och flyktiga kolväten VOC minskarav
enligt figur 3.5 i samtliga alternativ. detI kortsiktiga perspektivet nås
utsläppsmålen för kväveoxider i alla alternativ jämförelseutom
alternativet. För nå de långsiktiga målen illustreras figurenatt isom
krävs ytterligare åtgärder. miljöalternativetI nås målen under förut-
sättning vissa ytterligare skärpningar avgasreglernaatt genomförsav
under beräkningsperioden.
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1996.

Buller3.2.3

handi förstaVägverket efter attstatliga strävarde vägarnaLängs
viddetbedömerVägverketdBA. att65störningaralla överåtgärda

statliga ärlängsbosatta vägar000finns 251997 somslutet personerav
dBA.överstigande 65trafikbullerförutsatta

väginvesteringardeuppnåsminskningama somdelEn genomav
formiåtgärder,riktadelönsamhetenBeräkningarna avingår. avav

investeringvisarfönsterisolering,ochfasad- attbullerskydd ensamt
med 000,25minskarbullerstördaantalettillledermkr600 att personer

bullemivåhar överlängrestatligadelängs vägarnaingendvs. så enatt
dBA.65

ifördubblatsbullervärderingenharmiljöaltemativetI av
bullerstömingarVägtrañkens övergrundaltemativet.tillförhållande

grundaltemativet. Dettaitaktsnabbare äniåtgärdasdBA65 en
såelimineras,heltdBA65bullemivåer överförutominnebär att

bul-föridag utsätts000för 20åtgärdergenomförs sompersoner
tilluppgårdettaKostnaden fördBA.60-65intervalletilemivåer

miljöaltemativetsåledes attinnebärTotaltmdkr.0,5ytterligare
genomförs.vägtrafikenförmdkr1,1bulleråtgärder

forstödstatligteventuellt attbehovetanalyseratinteVi har av
Dennaochkommunala vägar.utefter gatorbullerproblemenminska

arbete.fortsattavårtbehandlas ikommerfråga att
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Med utgångspunkt från aktuella studier hur människoröver störs av
järnvägsbuller bedöms åtgärder for boende med ljudnivåer som
överstiger 60 dBA maximalnivå inomhus kostnadseffektiva,som
liksom åtgärder for del dem berörs maxnivåer överen av som av

dBA.55 Beträffande vibrationer inkluderas åtgärder för de värst
Åtgärderna i grundalternativet kostarutsatta. 400 mkr. l

miljöaltemativet vidtas ytterligare bullerskyddsåtgärder i sådan
omfattning ljudnivåer dBA55 maximalnivåöveratt inomhus
elimineras. innebärDet åtgärder för buller från järnväg i tillägg till
grundalternativet för 100 mkr, alltså totalt 500 mkr.

Bulleråtgärdema i alternativen för regional balans, näringsliv och
trafiksäkerhet desamma i grundalternativet.är Samma effektersom

därmeduppstår i grundalternativet.som

Intrång3.2.4

Vissa effekter kan vi idag inte räkna på. Sådana effekter beskrivs
enbart kvalitativt i inriktningsalternativen. Den troligen viktigaste
effekt saknar kalkylvärden de intrång trafiklederär ochsom som
järnvägar I Vägverkets och Banverketsgör. promemoria Konsekvenser
för och kulturlandskap. Inriktningsplaneringen 1995natur- vägar-
och belyses de konsekvenserjärnvägar studerade inriktnings-som
alternativ kan orsaka för och kulturlandskap. Härnatur- ges en
sammanfattning dessa resultat.av

Intrång vägar och järnvägarav

Varje infrastrukturprojekt innebär fysisk utbyggnadnytt och ettsom en
förändrat utnyttjande medför dels risk för konflikt med andra anspråk i
form utpekade områden intresse fört.ex. naturvård,av av
kulturminnesvård, friluftsliv eller dels risk förtätorter, påverkanen

i landskapet inte specifikt knutna tillär sådana områden.processer som
börMan därför skilja på intrång och intrångets effekt.

Intrângsproblemen kan lösas eller åtminstone lindras vid beslut av
stråk ska byggas i sträckning eller förbättras,ett vidut valom ny

mellan möjliga dragningar och också med fysiska åtgärder.
Vägverket har på regeringens uppdrag översiktligt utrett

möjligheten alternativ till vidatt landsbygds-motorvägsom
förhållanden använda annorlunda fyrfältsväg, eventuellt meden
annorlunda utformning vägkorsningar vid måttliga trafikflöden ochav
där hänsyn till bl.a. intrångsproblematiken kan motivera detta.
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fortsättningsvisVägverket kommer särskilt studera kanatt om man
minska utrymmesbehovet för antal objekt befinner sig iett som
utredningsskedet. bör finnas spelrum i diskussionerna vilkenDet iom

infrastrukturanläggning bör byggasstandard och hur olikaen
utformning kan påverka miljön.

Konfliktbedömningen fungerar indikator hur allvarligsom en
förrisken för konflikt med intressen och mål landskapets utveckling.är

för bedömningama de olika inriktningsalternativen liggerTill grund av
markklassificering och känslighetsanalys.groven

miljöerFyra typer av

Inriktningsalternativen innebär skillnader i intrångens omfattning, men
få allvarliga konsekvenser för naturmiljö, kulturmiljö,de kan alla

och boendemiljö. områden finns därstadsbild, friluftsliv Inga
negligeras. illustrera intrång i olikaintrångsproblematiken kan För att
indelats i fyra olika områdeskategorier.miljöer har Sverigetyper av

områdesklassiñcering har tillämpats:Följande
klassificerade områden enligt NaturresurslagenSkyddade ochA

Naturvårdslagen andra klassade områden enligtochNRL samt
dessa områden det inte säkertlänsstyrelserna. Inom är att nya

kan sådana beslutasjärnvägs- och vägsträckningar Omaccepteras.
kostnader.befarakan extraextremaman

områden. till exempel områdenStarkt påverkade DettaB är
kommunikationsanläggningar, industrierpåverkade bebyggelse,av

den förIntrång kan kompenseras med procentuellaatt ytanm.m.
kommunikationsanläggningar inte ökas i området. ellerEn väg-

kravjärnvägsdragning dessa områden kan leda till högaattgenom
miljöanpassning kommer ställas och det i sin kan leda tillpå att tur

merkostnader.
ÖvrigaÖvriga områden inklusive känsliga miljöer. områdenC

inklusive känsliga miljöer omfattar de områden inte ingår i Asom
och krävs bashänsyn och särskild hänsyn i känsligaB. Där en en

biologisk mångfald och kulturhistoria.delar med tanke på
bör påverkas ellerområdenStoraD inte vägarstorasom av

där utbyggnad transportinfrastrukturområdenStörrejärnvägar. av
miljöskäl.bör undvikas av

uppskattningen risk för konflikt inte fulltbör påpekasDet utatt av
inriktningsaltemativens direkta och indirekta konsekvenserbeskriver

respektivehar primärt rangordnatsintrång. Alternativen inomav
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trafikslag och jämförelser mellan trafikslagen måste medgöras
försiktighet.

Skillnader mellan inriktningsalternativen

inriktningsaltemativetI regional balans ökar sannolikt antalet
konflikter inom och järnvägssektom jämförtväg- med
grundaltemativet till följd satsningen på infrastruktur i dettaattav
alternativ högre. Då antalet åtgärder ökar, ökarär också antalet
konflikter. bådeInom och järnvägssektom leder detta alternativväg-
till infrastrukturutbyggnader, i högre grad i grundaltemativet,att än
förläggs till glesbygdsområden.

näringslivsalternativetI kan risken för konflikt öka ytterligare
inomnågot vägsektom. berorDet på utbyggnader, i högre grad iatt än

grundaltemativet, koncentreras till tätbefolkade områden och oftare i
form bredare järnvägssektomFör leder alternativet tillmotorväg.av en
något mindre ökning konfliktrisken. Banverket planerar i dettaav
alternativ endast ytterligare projekt i sträckning.störreett ny

miljöalternativet erhålls detI lägsta antalet konflikter inom
vägsektom, främst för färre utbyggnader sker, också föratt attmen

särskilt försökt undvika projekt medför miljöstömingar.man som
Miljöaltemativet det alternativ inom järnvägssektom medförär som

risk för konflikt på grund flest projekt i sträckning.störst Sam-av ny
tidigt inom järnvägssektom mdkr3 för åtgärder ska kunnaavsätts som
mildra intrången vid utbyggnadema.

trafiksäkerhetsalternativetI de infrastrukturåtgärderär som
planeras ungefär desamma i grundaltemativet och risken försom
konflikt inom vägsektom därmed ungefär lika vidär stor som
grundaltemativet.

Risken för och konsekvenserna intrång kan påverkasettav genom
val utbyggnadsstandard, eller kapacitetsproblem lösesattav genom
med andra åtgärder infrastrukturutbyggnad. Samordning vidän
projektering och byggande och järnväg i sträckning kanvägav samma
minska landskapets storskaliga fragmentering. Tekniska åtgärder
infrastrukturen och kompensationsåtgärder kan lindra lokala effekter

intrång.av

intrångVärdering av

problemEtt med den utnyttjats i föregående avsnittansats är attsom
intrången så olika karaktär visst intrång kan haär att ett störreettav
negativt värde flera andra. Ett och viktigare problemän ärannat att
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direkt påverkar omfattningen deinteintrångetvärdet avav
inriktningsanalysen, eller det samhällseko-iinvesteringar ingårsom

finns exempel värdetdessa. pånomiska kalkylvärdet Det att avav
värdet samtliga övriga komponenter.varit högreintrånget än av

fall där intrång endast litetockså hittaNaturligtvis kan utgör ettman
problem.

redan vid inriktnings-illustrerarRedovisningen att manovan
intrångsfrågor. Projekten utformas fråntillhänsynplaneringen tar

sträckningar utesluts. bygg-intrång och vissa Iundvikabörjan för att
påslag förockså erfarenhetsbaseratnormaltkostnaderna görs ett

skeden för minskauppstår iextrakostnader attsenaresom
byggkostnader förSchablonmässigt beräknadeintrångseffekter. att

utsträckning med i de analysersåledes i vissfinnsundvika intrång som
tidigt stadium idet viktigt påvisarErfarenhetenutförts. är ett ettattatt

miljökonsekvensbeskrivningar MKBplaneringsprocessen göra som
beslutsunderlaget. Vägverketdel iväsentlig gör numeraen

alla nivåer i sin planeringsprocessmiljökonsekvensbeskrivningar på
miljökonse-lagstadgat krav påfinnsfebruari 1996och sedan även

jämvägsplaneringen.förkvensbeskrivningar
Åtgärder miljösynpunkt bättre utformningfrån avensom ger

tunnellösningarkostnadskrävande. de fallIoftautbyggnadema är
betydande. kantillkommande kostnaden Detregel denövervägs är som

anläggnings-kronor ytterligare ihundratals miljonersigdå röra om
projekt.förkostnader stora

imöjligt förutsägagenomförts det intebanutredning ärInnan atten
omfattandeblirmiljökonsekvensema såutsträckningvilken att

insatser för eliminerakostnadskrävandeönskemål uppkommer attom
högre ambitionsnivådock innehållamiljöinriktning börintrång. En en

dettaBanverket har bedömtintrång.eller begränsaför undvika attatt
i genomsnittanläggningskostnader påinnebär ökadeschablonmässigt

innebäraskulle dåsträckning.för projekt i Detta10 % extraenny
cirka mdkr.intrångsbegränsning 3 Dennaanläggningskostnad för

schablon-Motsvarandemiljöalternativet.föri kalkylenkostnad ingår
utförts förhar bara delvisi miljöaltemativetkorrigeringmässiga extra

vägkalkylen.
för minskaskyddsåtgärderefter detåterstården mån intrång attI att

samhällsekonomiskadenundervärderathargenomförtsintrånget man
riskerar därigenominfrastruktur. Mankostnaden för bygga attatt
intetrafikanläggningar vägerför mycket sättbygga annatmanom

finnsinfrastrukturen.för Detbeslutenviddenna faktor ramarnaom
projektprioritera nedmekanism förautomatiskheller någoninte att

längrede intebli fördyradevisar sig så äri attprocessensenaresom
utvecklaangelägetdärfördetframtidenlönsamma. För attär ytterst
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metoder för systematiskt kunna in kostnadernaatt ett sätt vägamera
för intrång i kalkylen.

Betydelsen det intrång återstår efter skyddsåtgärderäven attav som
genomförts i allmänhet i landsbygd.påär finnsstörre tätorter än Det
därför risk vi för hög prioritet till trafikanläggningar iatt tätorteren ger
i förhållande till anläggningar landsbygd.

Slutligen bör påpekas frånvaron värden intrångatt ävenav
innebär investeringar i sträckningar som intrång alltföratt nya ger ges
hög prioritet i förhållande både till förbättringar existerande banorav
och och till föråtgärder drift och underhåll som intevägar
åstadkommer några intrång, väl kan förvärra existerande.nya men

Trafiksäkerhet3.2.5

Utbyggnaderna innebär antalet trafikolyckor minskar ivägnätet attav
samtliga alternativ. Skillnader i trafiksäkerhetseffekter uppstår mellan
grundalternativet och alternativen för trafiksäkerhet och miljö. Endast
dessa alternativ kommenteras därför i detta avsnitt. Alternativen förtre
regional balans och näringsliv i effekterstort settger samma som
grundalternativet.

9000
8000
7000
6000 C grund
5000 Itratsäk.
4000 miljöI
3000
2000
1000

0
vägar punkter Överförd prisprogram

Figur 3.7. Minskat årantal dödade förhållandeoch skadade i tillper
jämförelsealternativet. Källa: SAMPLAN 1996.

Figur visar trafiksäkerhetseffekter3.7 de kan nås närsom
åtgärderna i de olika alternativet helt genomförda, dvs. efterär

Åtgärdernaplanperiodens utgång. har olika livslängd. Väginvestering-
i 40-60 år. Investeringarna i punkter ombyggnaderarna varar avser

särskilt olycksdrabbade korsningar och vägsträckor åtgärder isamtav
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livslängd i genomsnittmedkrockvänliga stolpar etcvägmiljön en
Åtgärderna måstetrafiksäkerhetsprogrammetenligtcirka år.15

illustrerade effekten.få den Dettaförkontinuerligtgenomföras att
trafiksäkerhetsåtgärder forgrundalternativets delinnebär för att

framtiden.genomföras iårligen måstemkr630
del trafik-mycket litenendastframgårfigurenAv att aven

väginvesteringar.vanligafrånkommersäkerhetsvinsten
punkter iåtgärderna ifrånTrafiksäkerhetseffekten ärgruppen

väginvesteringarna.effektendubbelt sågrundaltemativet stor avsom
generellt högre.ocksålönsamhetåtgärders är settDessa

ifrån dekommer i ställettrafiksäkerhetseffektendominerandeDen
trafiksäkerhets-nationellaVägverketsfrånhämtatsåtgärder somi

vilketeffekter,Trafiksäkerhetsaltemativet extra storagerprogram.
sänkningförutsätterdessutomalternativetberor att aven

hastighetsgränserkontrollytterligarehastigheterna i samttätort, av
Åtgärderna i dennacykelhjälm.obligatoriskbestämmelser gruppom

samhälls-högmycketbedömningarVägverketsenligtuppvisar
lönsamhet.ekonomisk

mycketdetdiagrammet visarstaplar ifjärdeDen gruppen
överförs tillviss trafikerhållsbidragetbegränsade attgenomsom

grund investeringarna,bidragetfiguren enbart samtijärnväg av
bort.korsningar byggsplanskildabidraget attgenom

miljö-iantalet olyckorvisari figur 3.7stapelnsistaDen att
bensinpriset.det ökadegrundminskar påkraftigtalternativet av

och antalettrafikvolymen lägreökningenblirprisökningenGenom av
olyckor färre.

hartrafiksäkerhetsprogrammetnationellamed detsambandI
Figurtrafikolyckor. 3.8högsta antalmål förformuleratVägverket

alternativen.måluppfyllelsen ivisar
oförändratantalet dödade ijämförelsealtemativet motär stort settI

dödadeberäknas antaletövriga alternativalladvs. cirka 600. Iidag, tre
innehållerTrafiksäkerhetsaltemativet,uppnås.måletsjunka så att som

antaleteffekt pånågotinfrastrukturinvesteringar, störregermer
färregenomförsmiljöaltemativetmiljöaltemativet. Idödade än

Åtrafiksäkerhetseffekter.till mindreledervilket i siginvesteringar,
nettoeffektenlägre, vilkettrafikökningen ärandra sidan gör attär

grundaltemativet.istörre än
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jämför grund traf. säk. miljö

Figur Måluppfyllelse3.8. för högsta årantal dödade 2007. Tjock linje
mål árför 2000. Källa: SAMPLAN 1996.anger

figurAv framgår3.9 målet för högsta antal dödadeatt och skadade
precis nås i grundaltemativet. Större måluppfyllelse fås i trafiksäker-
hetsalternativet och i miljöaltemativet. Antalet dödade och skadade blir
lågt i miljöaltemativet, vilketäven illustrerar det inte råder någonatt
målkonflikt mellan trafiksäkerhet och miljö med den utformning som
dessa alternativ fått.

25000

20000 -
I15000 -

10000

5000 -

0
jämför grund traf. säk. miljö

Figur Måluppfyllelse3.9. för högsta antal dödade och årskadade 2007.
Tjock linje mål för år 2000. Källa: SAMPLAN 1996.anger

Nollvisionen för trafiksäkerhet

Redan grundaltemativet innehåller lång rad trafiksäkerhetsåtgärderen
och alternativet innebär också kraftiga förbättringar i förhållande till
dagens trafiksäkerhetssituation. Grundalternativet kan därför ses som

första i successivt ökad ambitionsnivå.ett steg Ett andra utgörsen steg
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förhållandeviseffekternavisartrafiksäkerhetsaltemativet, av ensomav
nationellatrafiksäkerhetsåtgärder enligt detsatsning pålångtgående

attitydföränd-åtgärder kräverRedan dessatrafiksäkerhetsprogrammet.
övervakning.skärptochringar

möjligt nådetutvecklingen ännutekniska väg göra attDen är att
tekniskainnebär dessatrafiksäkerhet. Samtidigtgällerdetlängre när

detta avsnittpersonliga friheten.den Iiinskränkningarsystem
trafiksäkerhetskravställdamed högtnollvisiondiskuteras somen

i trafiksäker-ambitionsnivåslutgiltigtredje ochkan utgöra en --
hetsarbetet.

följande:nollvisionstudiernaSlutsatsema ärom enav
uppnås.kanNollvisionen0

innebärlandsbygdspecielltåtgärderOlycksförebyggande att-——
dettatrafikanten.enskilde Ipå denläggskostnaderstora

ochintegritetfrågornaocksåbehöversammanhang om
ytterligare dis-i övrigtpersonliga friheteni deninskränkningar

trafiksäkerhetspotential finns.mycketkuteras. En stor
Åtgärder rörelseenergin, dvs.kontrollerainnebär attsom0

investeringskostnaderinnebäråtgärder,skadeförebyggande att
privatekonomiskadetta fall deoch kommunerna. I ärdrabbar staten

Även potentialenoförändrade. härikostnaderna är stor.stort
klartskulleför dettalarKostnadsuppskattningama att vara0

nollvisionen.genomföra Densamhällsekonomiskt lönsamt att
i dende ingreppinte inräknatsdåkostnadsposten ärviktigaste som

krävs.personliga friheten som

restider3.2.6 Kortare

och järnvägaritill investeraskälet ärviktigaste vägar attdeEtt attav
förändringarnavisarFigur 3.10tid för resenärerna. avspara

iskulle väginvesteringarnaTotaltitidsvinstema vägsystemet.
persontimmarmiljonerdrygt 40medföragrundaltemativet att sparas

gällandeiskulle någotinbesparing större änår. Denna nuvaraper
dockalternativ ingårstuderadesamtligaväghållningsplan. Inationella
ökadblandhastigheternasänkeråtgärdermycket lönsamma annatsom

förutsätterTrafiksäkerhetsaltemativetattitydpåverkan.kontroll och
innebäråtgärdersänks.i Dessahastigheterna tätortdessutom att

restidema ökar.ocksåmiljövinster,ochtrafiksäkerhets- attmen
grund-tidsvinsten iden totalaupp hälftenäterRestidsökningen av

trafiksäkerhets-tredjedelar ioch tvåmiljöaltemativen,och nära
alternativet.
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Å andra sidan innebär ökad satsning drift,på underhåll ochen
bärighetsåtgärder tidsvinster uppnås.att

Effekterna hastighetssänkningama Fördelar sig i hela Dettaav nätet.
gäller i för de effekterävenstort sett fås högre drift- ochsom av
underhållsstandard. Däremot uppstår vinster för de trafikanter som
utnyttjar de sträckor omfattas investeringarna ochsom av
bärighetsåtgärdema.

Om inga vägåtgärder genomförs beräknas år 2010 totalt l 100
miljoner timmar år användas för i vägsystemet.per resor
Vägåtgärderna i grundalternativet dvs. investeringar, drift och
underhåll trafiksäkerhetsreformer beräknassamt innebära denatt
totala restiden minskar med drygt 40 miljoner timmar år 2010, dvs
cirka 4 %, inräknat den restidsökning sker på grundsom av
trafiksäkerhetsåtgärder.

Dväginvest.
driftjund.a
reformerI

NVHP miljögrund traf.säk reg.bal. näring

Figur 3.10. Förändrade restider i vägsystemet. Miljoner persontimmar per
år. Källa: SAMPLAN 1996.

järnvägFör finns inte motsvarande konflikt mellan tillgänglighet
och trafiksäkerhet och miljö i de alternativ behandlats.som

Eftersom järnvägens hastighet helt banans och tågensstyrs av
standard och inte på vägsidan trafiksäkerhetsmotiveradesom av-
hastighetsbegränsningar kan hastigheterna öka kraftigt följdsom en-

utbyggnadema. Tidsförkortningarna i grundalternativet blir i vissaav
fall också betydande. Mellan Stockholm och Malmö sjunker t.ex.
restiden med timme i förhållande till jämförelsealtemativet, dvs.en
sedan pågående snabbtågsanpassning genomförd, tillär överstrax tre
timmar. likaNästan tidsvinsten från Stockholmär tillstor Kalmar och
Karlskrona. Mest dramatisk förändringen frånär Stockholm till Umeå
och Luleå där restiden sjunker med till fyra timmar.tre
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Regional balans3.2.7

balansregionalbästskapasHur

propositionenregionalpolitiskai denharregeringochRiksdag
regionalpolitikenmålen förövergripandeDeuttalat1994/951161 att

likvärdigavalfrihet såochtillväxt,uthållig rättvisaskall attvara
viktigasteriket.hela Demedborgarnaförskapas ilevnadsvillkor

ochsammanhållningenbidra tillregionalpolitikenuppgifterna för är att
landetshelaför tillvaratalandsdelarolikamellanutjämningen att

mistarådhar inteSverigelandlitet attEtt somresurser.
liksomRegionalpolitiken ska,landet.deli någontillväxtpotentialen av

ekonomisk tillväxtuthålligfrämja att tanäringspolitiken, genomen
förutsättningarnaturligavidare påoch byggabefintligatillvara resurser

medverka till jämnregionalpolitikenskaproduktion.för Dessutom en
ska halandeti olika delarmänniskorvälfärden, dvs.fördelning avav

möjligheterdet gällervalfrihetleda tillstandard, och närlikvärdigen
mångavidarepropositionenarbete.och I sägs attbostadtill

olika sektorerinomoch insatsersamverkapolitikområden måste att
förmöjligheternaförbättratillsammansförsamordnasmåste att en

utveckling.regionalpositiv
bidra tillvaritinriktningsanalyser harför vårautgångspunkt attEn

förbättraråtgärderhjälpmedutvecklingenregionaladen somav
minskadetillgänglighet,ökadtransportförutsättningarna transport-

geografiskavilkaförutseproblem dockkostnadshandikapp. Ett är att
till.upphovtransportbetingelser kanförändradeeffekter gesom
påpekatocksåharnationalekonomerminst attinteMånga ~-

högabli onödigtregionalpolitiken kanförkostnaderna manom
ihushållochleder till företagtransportstödanvänder sig attsomav

transportkostnaderna.de verkligaunderskattabeslut kommersina att
åstadkommasyftar främst tillföretagsstödetregionalpolitiska attDet

ocharbetslöshetstrukturellområden medarbetstillfällen ipermanenta
talar föreffektivitetsskälSamhällsekonomiska attundersysselsättning.

avspeglarmed faktorpriserkonfronterasstöd skaefterföretagen som
till vissaavståndsförhållanden, tillgångoch typerstödregionens natur-

arbetskraft osv.av
sökafrånbör avståtill slutsatsendock inteleder attDetta att man

förbättraråtgärdermed hjälpbalansenregionaladenförbättra somav
uppgiftdettransportbetingelser. Som ärnämntsregionernas enovan
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för alla sektorer i samhället bidra till positiv regionalatt utveckling.en
detMen också viktigt samtidigtär effekternapåatt åtgärder inomse av

flera samhällssektorer och i högre grad föratt närvarande jämföraän
olika stödformer i den regionalpolitiska diskussionen. På så skullesätt

åtminstone i princip kunna komma längre i fråga stöd tillman om
regional utveckling till given samhällsekonomisk kostnad.en

kanHär tilläggas EU-samarbetet kan påverka Sverigesatt möjlig-
heter ha olika regionala företagsstöd,att eftersomtyper de kanav
uppfattas de snedvrider konkurrensen. Infrastruktursatsningarattsom
kan då få ökad roll.en

Tidsvinster för vägtrafik i de områdenautpekade

belysaFör frågor regional balans studeraratt vi särskilt vadom som
händer inom de EU utpekade målområdena.av

Målområde 2 områden med industriell tillbakagång, områdeavser
5b områden med landsbygd och näringsliv områdesvagt 6samt

glest befolkade områden. Områdenaytstora, framgår karta i avsnittav
2.5.5.

Resenärer i dessa områden i dag för cirka 31 % den totalasvarar av
restiden med bil. fallerDärav 12 procentenheter vardera på mål 2- och
mål 5b-områdena, 7 procentenheter på mål 6-området.samt

grundaltemativetI faller 24 % tidsvinsten depå utpekadeav
områdena. Eftersom samhällsekonomisk effektivitet ledstjäman förär
grundaltemativet och eftersom mål regional balans inte vägtsom-
vid utformningen det inte förvånandeär åtgärderna i för-att-
hållandevis utsträckning kommer hamna i befolkningstätastor att
områden. trafiksäkerhetsaltemativetI förstärks denna tendens ytter-
ligare de trafiksäkerhetsvinstemastörsta med investeringar nås där-

Ävenmånga i näringslivsaltemativet faller förhållandevis lågreser. en
andel tidsvinstema på de utpekade områdena.av
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0
näringreg.bal.miljötraf.säkgrund

områden.utpekadevägâtgärderfrån itidsvinstAndel3.11.Figur av
1996.SAMPLANKälla:Procent.

föralternativetingår iåtgärdernapåinriktningdenMed som
irestidsreduktionen%områdena 38utpekadefår debalansregional av

områdenautpekade störredesåledesfårfalldettaI envägsystemet.
dagensvadrestidsvinstema motsvarastotala ändeandel avsomav

restidsfördelning.
områdenutpekadeirestidsförbrukningentotaladenjämförOm man

områdenautpekadedefaller påtidsbesparingenandelmed den somav
gällandeilikaungefärfördelningen ärslutsatsendra att nukan man

innebärbalansregionalförAlternativetgrundalternativet.iplan som
ochområdenautpekadedeåtgärder inomsatsning på enkraftigen

plan.gällandeiandelhögrebetydligt än nu
vägregioner.olikapåfördelar sigkostnadernavisar hur3.12Figur

transporttelematikkollektivtrañkanläggningar,ingår intejämförelsenI
Samtligatrafiksäkerhetsreformema.ochmiljö-förkostnadernaoch

centralt.ofördeladekvarliggerfyradessa poster
iannorlundablirprojektlönsammautfalletgeografiskaDet av

enligtgällerfördelningdenmedjämförtgrundalternativet som
får lägreregionerväghållningsplan. Denationell trefastställd som

högreallaplan fårgällandemedjämförtgrundalternativetandel i ennu
Ökningen påtagligbalans.regional är mestföralternativetitilldelning

region-Vägverketsliten.ökningenMittRegion ärIRegion Norr.i
kapitel 2.2.ikartaframgårindelning av
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andel i procent
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Figur 3.12. Fördelning medel för vägátgärder på regioner. Procent.av Nu
gällande plan NVHP, grundalternativet, och alternativet för regional
balans. Källa: SAMPLAN 1996.

Tidsvinster för järnväg i de områdenautpekade

Den restidsvinsten förstörsta järnväg i de utpekade områdena utfaller i
samtliga alternativ längs Norrlandskusten fortsatta investeringargenom
i ÄvenOstkustbanan och Botniabanan. restiden på Norragenom

ÖstersundStambanan till minskar. Restidema till sydöstra Sverige
förkortas också fortsatta hastighetshöjande investeringar pågenom
Kust till Kustbanan Göteborg-Kalmar/Karlskrona och på Södra
Stambanan. Dessutom pågår omfattande upprustning Blekingeen av
Kustbana och Stångådalsbanan.

alternativetI för regional balans sker de tillkommandestörsta
Storlien-Östersund-Sundsvall.tidsvinstema på Mittbanan Där

förkortas restiden totalt 36 minuter. För mellan Gävleresenärer och
Sundsvall minskar restiden med ytterligare 24 minuter till 1.15.
Restiden Stockholm-Sundsvall kan då förkortas till 2.35, vilket ger
effekter för från delarresenärer stora Sverige.av norra
Restidsförkortningar också Sundsvall-Umeå,görs Umeå-Luleå, Borl-
änge-Malung, Torsby-Karlstad, Linköping-Västervik, Linköping-
Kalmar och Kristianstad-Karlskrona.

miljöaltemativetI begränsade investeringargörs för ökad
hastighetsstandard. ställetI inriktas investeringarna på kapacitets-
höjande åtgärder. miljöaltemativetI kommer restiden reducerasatt

Ävenytterligare mellan Stockholm och Göteborg. Ostkustbanan får en
viss restidsminskning i förhållande till grundalternativet.

Näringslivsaltemativet innehåller inga hastighetshöjande åtgärder.
Däremot kan de kapacitetsförstärkningar sker Norra Stambanansom
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Östersund Gävle-Borlänge-BergslagsbananochGävle samtmellan
Förbättradföljdpersontåg tillförtidsvinstervissaStälldalen även avge

framkomlighet.
godstrafikenförförbättringarnadel dejärnvägens är stora somFör

näringslivochregional balansinriktningigrundalternativet ochisker
regionaladeneffekter förinriktningsplaneringensbetydelse närav

bedömas.skabalansen
godstrafikensatsningsärskildingårgrundalternativetI somen

Syftetåtgärder.kapacitetshöjande ärochbärighets-innehållerfrämst
trafikutövamasminskadärmedochgodstransportemaeffektiviseraatt

Även iåtgärderandratransportkostnader.näringslivetsoch som
förkapacitetenförbättrarstråkredovisasgrundalternativet

frångodsvolymemade är transporterEftersomgodstrafiken. stora
godstråketnord/sydligadetskerSverigemellerstaoch somnorra

hagodstrafikensatsning påkommer attlandetdelarstora enavgenom
Sverigesmellerstaoch iSverigeinäringslivetförbetydelse norra

inland.
grund-investeringarnasker utövernäringslivsinriktningenI

näringslivetsforförbättra transporter.förhuvudsakialternativet att
och Värm-BergslagenNorrland,ifrämstInvesteringarna görs

Sverigemellerstaochi Skåne. Förland/Dalsland även norramen
meddelartillbalansregionalföralternativet storasammanfaller

kapacitets-innehåller främstMiljöalternativetnäringslivsalternativet.
hanterakunnaskajämvägssektorntillsyftarförstärkningar attsom

trafiken ökar.istömingarnatrafikmängderökade attutan
sigfördelar Ban-järnvägssatsningarnahurvisarFigur 3.13

avsnittframgårregionindelningBanverketsregioner.verkets av
Begreppsförklaringar.

andel i procent
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30 üStomplan
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Östra NorraMellerstaVästraSödra

påjärnvägsátgärder regioner.medel förFördelning3.13.Figur av
föralternativetochstomplangällandeGrundalternativet,Procent. nu

1996.SAMPLANKälla:balans.regional
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Både grundaltemativet och alternativet för regional balans
innehåller relativt mindre satsning isett och södraöstra regionernaen

nuvarande stomplan.än Minskningen för regionenöstra har främst
samband med de omfattande investeringarnaatt i Mälarbanan och
Svealandsbanan i huvudsak genomförs redan i jämförelsealtemativet.
Alternativet för regional balans innebär absolut närasetten nog
tredubblad satsning på mellersta regionen i förhållande till
grundaltemativet ytterligare utbyggnader Ostkustbanan ochgenom

Östersundmellan Sundsvall och kapacitets- och bärighetshöjandesamt
åtgärder.

Både grundaltemativet och alternativet för regional balans innebär
kraftigt ökad satsning på regionen i förhållande till gällandeen norra

Ökningenstomplan. beror Botniabanan ingår iatt alternativen.
Jämfört med grundaltemativet ökar satsningen i regionen absolutnorra

i alternativet för regional balanssett en ökning med cirka 2,5 mdkr.
Även den relativa andelen något högre iär grundaltemativet.än

påEffekter arbetsmarknaden

Infrastrukturinvesteringar kan innebära möjligheterna sökaatt sigatt
till arbetsplatser utökas. vissaI fall kan detta leda tillnya att orter som
tidigare legat på alltför långt restidsavstånd från varandra kan
komma integreradutgöra arbetsmarknad.att Sådana effekteren är
mindre vanliga följd väginvesteringar, eftersom föränd-som en av
ringen restiden oftast liten.är Däremot kan deav stora
järnvägsinvesteringama möjliggör snabbtågstrafik innebärasom mer
betydande förändringar tillgängligheten till andra orter.av

Lokaliseringseffekter

oftaEtt framfört syfte med infrastrukturinvesteringar stimuleraär att
näringslivets tillväxt i vissa regioner. dagI saknas operationella
analysmodeller nationell nivå kan beräkna hur näringslivetssom
lokalisering påverkas infrastrukturåtgärdema.av

Detta innebär vi förutsätter lokaliseringenatt bostäderatt ochav
näringsliv oberoende vilkenär infrastruktur byggs. Fråganav som om
hur näringslivets geografiska fördelning påverkas infrastruktur-av
utbyggnader central i den politiskaär debatten och det för framtidenär
angeläget förbättra kunskapen så detatt blir möjligt bättreatt att
beskriva de effekter uppstår.som
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förankringpolitiskStärkt

arbetsgrupp förankringenden politiskaanalyseratharsärskildEn av
lämnatlokal nivåregional ochnationell, samtpåtrafikplaneringen

planeringsprocessen.ochbesluts-förändringarpåförslag av
förslag iochövervägandenredovisat sina rapportenharArbetsgruppen

vår bilagerapport.återfinns ivilkenpolitiken,Trafiken i
ökatfåskalänenblandföreslår ettArbetsgruppen annat att

underhållochinklusive driftinfrastrukturplaneringeninflytande över
nationelladestärktfå överskariksdagenoch ettatt ansvar

länen.medel tillfördelningeninfrastrukturanläggningama översamt av
anledningmeddiskussionerdepåtankeMed avsom

harnivånregionaladenförsförslagregionberedningens om
organisationenpolitiskadentill hurställningtagitintearbetsgruppen

principielltemellertiddetManregionerna.iska ut anserse
regionaltläggaskaninfrastrukturplaneringen ettbetydelsefullt att

kollektivtrafik,trafik,infrastruktur,frågordärsjälvstyrelseorgan om
harArbetsgruppensammanhang.ikanplaneringfysisk ettsesm.m.

ställningstaganden.i sinaenigvarit
detorganiseramöjligtintedet är attArbetsgruppen attanser

planeringsomgångenpågåendedenunderbeslutsfattandetregionala nu
förslag.medenligheti gruppens

möjligheternaangeläget attdet prövaemellertid attärVi attanser
planeringenunderredanförankringenpolitiskadenstärka av

anledningdenna1998-2007. Avtioårsperiodenförinvesteringar
iinriktningarolikatvåmedförsöksverksamhetföreslår vi en

detökainriktadFörsöksverksamheten attärfyra län.sammanlagt
nivå.regionalpåinflytandetpolitiska

beslutsunderlag,frågornaochperspektivetnationellaDet om
förslag iVåraslutbetänkande.vi i vårtbehandlaruppföljning m.m.

pågåendedenberördirektdetpådelbetänkandet koncentreras nusom
planeringsomgången.

Leifkds,l Ulla-Britt Hagströmmp,Börjessonordförande,AgnetaSegelströmsInger
Norin s,fp, StenNordströmNilsson m, LarsElwec,Johanssons, JonasHjalmarsson

sekreterareDavidssonochGunnarvOlofssonMargareta
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l Förslaget i sammanfattning
Vi föreslår försök i Skåne innebärett att ansvaret att upprättasom

och fastställa planerna för länstrafikanläggningar LTA för perioden
1998-2007 flyttas från länsstyrelsen till Skånestyrelsen.

Vi föreslår också Stockholms läns landstingatt får föransvaret
LTA-planema i Stockholms län.

bådeI Skåne och Stockholms län ska planeringsprocessen utformas
så den politiska förankringenatt stärks och så samordningen mellanatt
trafikslagen, mellan trafik och infrastruktur mellan infrastruktursamt
och övrig fysisk planering förbättras.

försöketI i Stockholms län ska särskilt vikt läggas påstor att
utveckla och planeringsprocesspröva där samhällsplanering ochen
infrastrukturplanering integreras med planering kollektivtrafik,av
godstrafik och biltrafik. StockholmsI län bör förutsättningarna för en
sådan integrering goda eftersom landstinget för bådevara ansvarar
regionplanering och kollektivtrafik.

Försöksverksamheten i Skåne och Stockholms län måste samordnas
med regeringens ställningstagande till Regionberedningens förslag och
den försöksverksamhet detta kan En propositionutmynna iväntas
maj 1996.

I Västernorrlands och Jämtlands län föreslår vi försök syftar tillsom
stärka det regionala inflytandetatt vägunderhålletöver på länsvägama.

Vissa åtgärder i dag räknas underhåll och finansieras viasom som
Vägverkets drift- och underhållsanslag eller den särskilda
bärighetsplanen, tjälsäkring och bärighetsförstärkning,t.ex. ska i stället
bedömas investeringar och föras till LTA-anslagen. Motsvarandesom

ska också flyttas till LTA-anslagen. På detta får länenpengar ökatsätt
inflytande vilka åtgärderöver ska genomföras och i vilkensom
ordning.

Försöksverksamheten ska följas och utvärderas under 1998.upp
Därefter försöken ska fortsätta,prövas förändras eller avslutas.om

Vi har enbart föreslagit försök i fyra län. finnsDet emellertid enligt
vår mening inga hinder för ytterligare försök, det visar sig finnasom
intresse för detta i den fortsatta beredningen försöksverksamheten.av

Vi har givit länsstyrelserna i uppdrag konkretisera vårt förslagatt
till inriktning infrastrukturplaneringen till regional nivå. Dettaav
uppdrag ska redovisas till den l september 1996.senastoss

Vi kommer dessutom Banverket och Vägverketatt i uppdragge att
redovisa hur den politiska förankringen de nationella investerings-av
planerna för perioden 1998-2007 ska ske.
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Skåneökat regionalt iFörsök med4.2 ansvar

har föreslagit medel förför politisk förankringarbetsgruppVår att
till länen. inteökad utsträckning ska knytas Maninvesteringar i tar

politiska organisationen skatill hur den regionalaställning ut,se men
och andrafrågor trafik, infrastrukturangelägetframför det är attatt om
regionalti sammanhang iutvecklingsfrågor kanviktiga ettettses

självstyrelseorgan.
regeringen under ochförslag bereds 1996Regionberedningens av

förunder pågående planeringsomgångmöjligtintedet är att
planerings-de förändringari infrastrukturinvesteringar göra av

arbetsgruppen föreslår.beslutsansvaretoch somprocessen
angeläget redan vissadetKommittén prövaär attatt nuanser

stärker den politiskabeslutsprocessenförändringar somav
och uppfyller arbetsgruppensregional nivåförankringen på som

regionalt självstyrelseorgan.lägga påintentioner ansvaret ettatt
genomföra sådantmening flera skälenligt vårfinnsDet ettatt

Skåne:försök i
länsstyrelserna i Malmöhus ochochlandstingenKommunerna,0

förberettlängre tidhar underKristianstad län enen
landstingen. Vi räknar medde båda länen ochsammanslagning av

och landstingdenSkånelän bildas 1.1.1997 ett gemensamtatt ett
den 1.1.1999.

med länsreformen,på grund arbetetfinns i Skåne, bl.a.Det ettav0
och organisationsfrågor.regionala utvecklings-förstarkt intresse

omfattande förberedelse-Skånestyrelsen pågårs.k.denInom ett0
storlandstinget.inför det storlänet ochorganisationsarbeteoch nya

Skånestyrelsen med olikaunder arbetardelegationerflertalEtt
trafikdelegation.särskildbl.a. finnsämnesområden, en

väghållningsregioner.Vägverkets sjuSkåne är en av0

i Skåne innebärförsökVi föreslår upprättaatt ansvaret attett som
för periodenlänstrafikanläggningar 1998-planerna förfastställaoch

till Skånestyrelsen. Planeringsprocessenlänsstyrelsenflyttas från2007
betydelse ochpolitiska förankringen ökaddenutformas såska att ges

trafik och infrastrukturmellan trafikslagen, mellansamordningenså att
fysisk planering förbättras.infrastruktur och övrigmellansamt

efter utvärdering underoch skaFörsöket prövastemporärtär nytt en
1998.
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Beslutsansvar4.2.1

Förslaget innebär besluten planerna för länstrafikanläggningaröveratt
LTA flyttas från länsstyrelsen till Skånestyrelsen. det hadeOm
bildats landsting samtidigt länen slås hadeett gemensamt som samman

flyttadet varit naturligare besluträtten dit, tills vidareatt ärmen
Skånestyrelsen det realistiskaenda alternativet vill pröva attom man
lägga beslutsrätten på regional organisation länsstyrelsen.änen annan

Skånestyrelse de två landstingen, de kommunförbundentvåutses av
i länen Malmö stad och liksom kommunförbunden ideellärsamt en
förening. innebär vissa juridiska konsekvenser flyttaDet att

statligbeslutsrätten från organisation länsstyrelsen till denen som
ideella föreningen Skånestyrelsen. avsnittSe 4.2.3.

föreslås inte få förSkånestyrelse drift- ochansvaret
försöksverksamhetunderhållsanslagen. sådan skulle innebäraEn stora

svårigheter, eftersom drift- och underhållsanslagen inrymmer åtgärder
många olika slag hänger och påverkar Vägverketsav som samman

möjligheter uppfylla sitt sektorsansvar för trafiksäkerhet, miljö,att
handikappanpassning också svårt bryta kopplingenDet äretc. att
mellan och operationellt eftersom drift-bugetansvar det inomansvar,

underhållsverksamheten behövs flexibilitet föroch storen
oförutsedda händelser Eventuella försökvädervariationer, medm.m.

drift- och underhållsanslagen förflytta regionala ochvägaratt
därför föregåslänsbanor till länen måste utförlig utredningav en mer

de studier hittills har kunnat göra.än
för drift och underhåll i Skåne ligger således kvar hosAnsvaret

underVägverket och Banverket försöksperioden. föreslårDäremot vi
Banverket skaVägverket och samråda sina drift- ochatt om

underhållsplaner med Skånestyrelsen. avsnittSe 4.2.2.
för investeringar länstrafikanläggningarBudgetansvaret i ligger

kvar Vägverket. således Vägverket ska förDet är attsom svara
blir genomförda.besluten investeringar Fördelningen medel tillom av

beslutaslänstrafikanläggningar i Skåne Vägverket tidigare.av som
uppgiftVägverket bör få i indelningen i riksvägar ochöveratt se

länsvägar i Skåne och föreslå eventuella förändringar till regeringen
förändringari september 1996, så dessa kan beaktas iattsenast

regeringens och riksdagens inriktningsbeslut i Vägverkets beslutsamt
fördelning LTA-anslagen mellan länen. Enligtom av

underhandsuppgifter från Vägverket i Skåne bör det möjligt attvara
låta riksvägar i Skåne i stället bli länsvägar.några
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Planeringsprocessen4.2.2

stärka den politiskai första handförsöket i SkåneSyftet med är att
avsikteninfrastrukturplanema.de regionala Menstyrningen ärav

mellan infrastrukturplanering ochsamordningfå bättreockså att en
infrastruktur och trafik.mellan Detsamhällsplaneringövrig ärsamt

i medverka tillplaneringsprocess kanutformaviktigtdärför att somen
i och politiska förankringen.helhetssyneneftersträvadeden

utforma formerna för infrastruktur-självSkånestyrelsen bör
peka viktiga punkter iVi vill dock på någraplaneringen i Skåne.l

planeringsprocessen:
deni uppdrag fram till 1.9.1996länsstyrelsernaVi har attgetto

regional nivå.inriktningsplanen pånationellakonkretisera den
bra utgångspunkt för den fortsattaarbete bör kunnaDetta vara en

roll länsstyrelsen får iviktigt klara vilkenplaneringen. Det är att ut
planeringsprocessen.den fortsatta

samverkansfonn där regionalafinnaangelägetDet är att eno
trafikföretag övrigatrafikverk ochbeslutsfattarepolitiker, samt

sådanttransportområdet kan Iinomintressenter mötas. ett
inriktningdiskutera mål ochkansamverkansforum t.ex. avman

ochkopplingen mellan investeringaroch trafiken,infrastrukturen
och de nationella planernaLTA-planematrafik, utformningen av

p underhållsplaner.trañkverkens drift- ochinnehållet ii samt
i regionala planeringenväsentlig roll denbör haKommunerna aven0

ochRegionala utbyggnadsstrategiertrafik.ochinfrastruktur
kommunala fysiskakopplas ihop med denmåstetrafiklösningar

kommunala väghållningen.och denplaneringen
beslutsunderlagläggs vid utarbetaviktnödvändigtDet attär att stor0

mellan olikapolitiska avvägningarmöjligtdet göragör attsom
bör byggalösningar. Beslutsunderlagetalternativatrafikslag och

komplet-det behövs ocksåanalyser,samhällsekonomiska men
medanalyseraför sådana faktorer svåraterande underlag är attsom
ellerkonsekvenserna intrångsamhällsekonomiska kalkyler, t.ex. av

regionala utvecklingen.effekter för denvissa

uppgift utarbeta det besluts- ochtrafikverkensliksomDet attär, nu,
infrastruktur-behövs den regionalaiplaneringsunderlag som

planeringen.
Skånestyrelsen införBanverket bör samråda medochVägverket

sinaoch järnvägsplanemanationellaupprättandet de väg- samt omav
underhåll.för drift ochplaner
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Genomförande försöket4.2.3 av

Eftersom försöken innebär statliga uppgifter flyttas tillatt
Skånestyrelsen krävs beslut regering och riksdag. beslutDessaav
måste samordnas med regeringens ställningstagande till regionbered-
ningens förslag, förstadär proposition i maj 1996.väntasen

Vi har länstyrelserna i uppdrag konkretisera värt nationellagett att
förslag till inriktning investeringarna. uppdragDetta skaav
länsstyrelserna redovisa den 1 september Vi1996. detsenast anser
lämpligt planeringsansvaret därefter övergår till Skånestyrelsen. Detatt

emellertid också nödvändigt Skånestyrelsen blir delaktig iär att
länsstyrelsernas arbete med de regionala konkretiseringama.

regeringen lämnar förslagOm försöksverksamhet i Skåne iom
samband med sin proposition i maj bör det finnas1996 rimlig tid att
förbereda försöken förändringenså planeringsansvaret kan skeatt av
under hösten 1996.

frågorLagtekniska

försöksverksamhet där SkånestyrelsenEn för uppgifteransvaretges
statliga kräver lagstöd. Eftersom Skånestyrelsen idagär ärsom nu en

ideell förening krävs det särskilda lösningar det gäller frågornär om
offentlighet. finnsjäv och olika lösa frågor.Det dessasättt.ex. att

Skånestyrelsen skulle kunna ombildas till kommunalförbund.ett
medföra kommunalförbundslagenskulleDet 1985:894 bliratt

Kommunalförbundslagentillämplig. har emellertid den begränsningen
fårkommunalförbund endast bildas för hand kommunalaatt att ta om

Eftersomangelägenheter. försöket omfattar verksamhet idag ärsom
statlig skulle försöksverksamhet med Skånestyrelsen krävaen en
ändring kommunalförbundslagen.av

komplikation skulleEn välja bildaatt ettannan om man
kommunalförbund det bygger frivillighet, vilket innebärär att att en
medlem, förbundet bildas på obestämd tid, kan begära utträde. Vidom

försöksverksamhet, förutsätts bli tidsbegränsad, klaras kanskeen som
detta problem. får det generelltAnnars förutsättningsett anses vara en

medlemskap i kommunalförbund obligatoriskt föräratt ett att
förbundet ska kunna statliga uppgifter.överta

Skånestyrelsen kan också uppgifter i särskild Eftersomlag.ges en
det sig tidsbegränsad försöksverksamhet kommitténrör görom en

den lösningen föredrabedömningen framför ändringäratt att en av
kommunalförbundslagen. också den lösning valde förDet är som man
det s.k. Stenungsundsprojektet i lagen försöks-1994:566 lokalom
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verksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso-
och sjukvård och socialtjänst.

Särskild lag försöksverksamhetom

Vi har studerat hur lag försöksverksamhet skulle kunnaen om
utformas. Med hänsyn till den samordning ska ske medsom
regeringens övriga beslut på grundval regionberedningens förslagav
lämnar vi dock inte något konkret förslag till lagstiftning. Vinu
redovisar i stället några kommentarer kring den författningstekniska
lösningen.

Överlåtelse uppgifter länstrafikanläggningarrörav som

förordningen 1991:1809 rikstäckandeI väghållningsplaner,om
regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

ifinns 12 § bestämmelse länsstyrelserna skyldighet sigatt yttraen om
Vägverkets regionala väghållningsplaner. Förordningen har iöver 14-

bestämmelser22 planer för länstrafikanläggningar. lagEnom om
försöksverksamhet skulle därför kunna innehålla bestämmelse, ien
vilken regeringen bemyndigas överlåta de uppgifter enligtatt som
förordningen faller på länsstyrelse på förbund mellan kommuner,etten
kommunalförbund landsting.och

örb undsordnF ing

Skånestyrelsen ideell förening och skulle kunna liknas vidär etten
komunalförbund med direktion. Skåneförbundet har idag stadgar som

tillräckliga för den verksamhet bedrivs i dagsläget. lagär Ensom om
försöksverksamhet bör innehålla bestämmelser vilka uppgifterom en
förbundsordning eller förbunds stadgar ska innehåll. Eftersomett en
eventuell försöksverksamhet inte skulle medföra någon egentlig
medelsförvaltning behöver förmodligen förbundsordning elleren
stadgar inte innehålla bestämmelser med sådan anknytning.

Ledning

Skånestyrelsen skulle kunna liknas vid kommunalförbund medett
direktion. Styrelsen har i dag femton medlemmar och femton ersättare.
Varje medlem i Skånestyrelsen styrelsemedlemmar ochutser tre tre
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Skånesyrelsen får därför ha bestämmelser dessersättare. anses om
de kravväl gäller för förbundsdirektionledning motsvarar somsom

kommunalförbundslagenkap 1-3 1985:894. kanenligt 3 Det
i eventuell lag försöksverksamhetfinnas skäl inatt taen om

förbundets ledning och hur den ska Sådanabestämmelser utses.om
bestämmelserna förbundsdirektionbestämmelser kan bygga på iom

kommunalförbundslagen.
försöksverksamheten inte tänkt omfatta den faktiskaEftersom är att

länstrañkanläggningar, finnsde medel anslås tillhanteringen somav
behov bestämmelser ekonomisk förvaltning.det inget av om

Oflentlighet

innebär bestämmelsersekretesslagen 1980:100kap1 9 § att om
tillämpas bl.a.handlingsoffentlighet och sekretess ska även

landstingekonomiska föreningar i vilka kommuner,aktiebolag och
inflytande.kommunalförbund har rättsligt bestämmandeeller ett

föreningar.omfattar inte ideellaBestämmelsen
hänvisas till bilaga till sekretesslagen.sekretesslagenkap 8 §I 1 en

med denna bilaga omfattasandra finns påBolag och ävenorgan som
sekretess.handlingsoffentlighet och Genomde ävenatt taav

bilaga skulle frågan offentlighet ochi dennaSkånestyrelsen om
kunna lösas.sekretess

författningarFöljdändringar i andra

författningar.ändringar i andra kanDetFörsöket kräver smärreäven
förordningenändring väglagen 1971:948,bli aktuellt med av

länsstyrelseinstruktion, förordningen 1991:18091510 med1990: om
väghållningsplaner ochväghållningsplan, regionalarikstäckande

förordningen plan förlänstrafikanläggningar, 1989:67planer för om
Ändringarna skulleoch vägkungörelsen 1971:954.stomjärnvägar

skulle respektiveSkånestyrelsenbestå i bestämmelser ersättaattom
allt i fråga samråd medi vissa fall, framförlänsstyrelse om
innehållet skulle också kunnaBestämmelser med detmyndigheter. tas

försöksverksamhetsärskilda lageni den om

Uppföljning4.2.4

i uppdrag utvärderaStatskontoretföreslår regeringenVi attatt ger
omfatta såväl effektiviteten iUtvärderingen böri Skåne.försöken
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beslutsfattande den politiskaplanering och förankringen ochsom
Ävenstyrningen. jämställdhetsaspekter på den ändrade planerings- och

beslutsordningen bör uppmärksammas.
Uppdraget bör kunna redovisas under år Därefter1998. bör

försöken ska förlängas, utvidgasregeringen eller avslutas.pröva om

4S1%ckh1;"lérSIr1sS6l1éirI1nedplaneringsprocess iny

län föreslå försök flyttaVi vill i Stockholms medäven ett att ansvaret
LTA-planema frånupprättande och fastställande länsstyrelsenför av

Stockholms läntill regionalt självstyrelseorgan. bör tyngdpunktenIett
ochförsöket läggas vid utveckla planeringsprocess däri prövaatt en

infrastrukturplanering integrerassamhällsplanering och med planering
och biltrafik.kollektivtrafik, godstrafikav

flera skäl för dessa försök i Stockholms län:finnsDet göraatt
Stockholms läns landsting, i dagkan läggas påAnsvaret som0

l regionplanering och kollektivtrafik.för både Detta gör attansvarar
i finns goda förutsättningar samordna samhällsplanering,det att

trafikplanering.investeringsplanering och
få bliläns landsting har hemställt hos regeringenl Stockholms attom0l Regionberedningens förslag. innebärförsöksområde för Detta att ett

lr för LTA-planema ligger helt i linje medÖvertagande ansvaret avav
ambitioner.landstinget uttalade
förvaltningar finns erfarenhet, kompetens ochlandstingetsInom0
de uppgifterna.för klaraatt nyaresurser

försök i Stockholms län innebärVi föreslår således attsom
för och fastställa planerna förlandstinget får upprättaattansvar

perioden dessa försök skalänstrafikanläggningar för 1998-2007. I
utveckla och planeringsprocess uppfyllerlandstinget pröva somen

denkrav demokratisk förankring, samband mellanhögt ställda på
regionala och lokala nivån integration mellannationella, samt

infrastrukturplanering och trafikplanering.samhällsplanering,

Beslutsansvar4.3.1

planerna för länstrafikanläggningarFörslaget innebär besluten överatt
landstinget.från länsstyrelsen tillflyttas

investeringar ligger kvar på Vägverket.Budgetansvaret för dessa
Vägverket ska för beslutensåledesDet är att omsom svara
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genomförda. Fördelningen medel till Iänstrafik-blirinvesteringar av
efter samrådStockholms län beslutas Vägverket medanläggningar i av

läns landsting.Stockholms
underhåll länsvägar och länsjämvägarför drift ochAnsvaret av

Vägverket och Banverket.hosligger kvar

Planeringsprocessen4.3.2

planeringsprocessuppgift utformalandstingetsblirDet att en som
till deninflytandet och kan medverkademokratiskadetstärker

kommentarerVi vill dock lämna någrahelhetssynen.eftersträvade om
planeringsprocessen:

finns det behovStockholmstorstadsregionI stora avsom0 en
viktig samordnande rollLandstinget harsamordning.regional en

central roll ilänsstyrelsen harregionplaneorgan, enmensom
samordningsprocessen.

planerings-involveras tidigt ikommunernaangelägetDet är att0
samband mellan regionala ochblirdetså ettattprocessen

samhällsutbyggnaden, infra-foroch ambitionerkommunala mål
trafiken.ochstrukturen

politiker kansamverkansforum där regionalabehövs mötaDet ett0
eventuellt andratrafikföretag ochtrafikverken,förföreträdare

regionalabåde nationella,samrådakanintressenter. Där man om
mellankopplingeninfrastrukturplanerlokalaoch samt om

omfattaSamråden börtrafikering.ochinvesteringar även
banordrift och underhållBanverkets planer förochVägverkets av

diskutera frågorlämpligen ocksåkandetta forumoch Ivägar. man
samfinansiering.samordning ochsamverkan,om

samverkan med näringslivet.former förkan också behövasDet nya0
dominerande inslag inyttotrañkVarudistribution och är ettannan

Stockholmstrafiken.
investeringar förStockholmsregionenoch kringI görs attstoranu0

finnsSamverkanomgivande regioner.förbindelserna medförbättra
studeraangelägetMälardalsrådet. Detetablerad är attt.ex. genom

och organisationer.med andra regionersamverkanförformerna
Planerings-till for trafikanterna.trafikenochinfrastrukturen är0

Agendamedborgar- och 21-såutformasbör attprocessen
perspektivet betonas.

detbeslutsunderlagutformaläggas på görvikt börStor ettatt som0
alternativaavvägningar mellanpolitiskamöjligt göraatt

lösningar.inriktningar och
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försökenGenomförande4.3.3 av

flyttas till landstingetuppgifterstatligainnebärförsökenEftersom att
samordnasbeslut måsteoch riksdag. Dessaregeringbeslutkrävs av

därregionberedningens förslag,tillställningstaganderegeringensmed
maj 1996.ipropositionförsta väntasen

nationellakonkretisera vårtuppdragilänstyrelsemaVi har attgett
uppdrag skainvesteringarna. Dettainriktningtillförslag av

detseptember Viden 1996.lredovisalänsstyrelserna senast anser
till landstinget.därefter övergårplaneringsansvaretlämpligt att

förtalar ocksålandstingetinombeslutsprocessen ettlångaDen
mycketBeslutsprocessenplaneringsansvaret.Övertagandesnabbt tarav

från färdigtNormaltidenlänsstyrelsen.landstingettid pålängre än
itill beslutoch trafikkontoretRegionplane-förslag på
iplanerastid måstemånader.3-4 Dennalandstingsfullmäktige är

bredkanseptembersker den lförändringenprocesstiden. Om en
underlag förochunder höstengenomförasbehovsinventering utgöra en

tilldirektivregeringendettid efterplanförslag kortremiss gettattav
planerna.upprättaatt

StockholmsiförsöksverksamhetförslaglämnarregeringenOm om
tidfinnas rimligbör deti maj 1996propositionsinsamband medilän

kanplaneringsansvaretövertagandetförsöken såförbereda attatt av
september 1996.ske i

Även försöken iavsnitt 4.2.3.behandlats iharfrågorLagtekniska
fördet gällerlagstöd. DelarsannoliktkräverStockholms län enav som

iförsökpåtillämpasSkåne kanförförsöksverksamhet även ett
lag.försöken ibådaLämpligenStockholm. tas en gemensam

trafik-Regionplane- ochbl.a. inomlandstinget,bedömerVi att
deförocherfarenhet, kompetens överhar att takontoret, nyaresurser

uppgifterna.

Uppföljning4.3.4

utvärderai uppdragStatskontoretregeringen attföreslårVi att ger
såvälomfattaUtvärderingen börlän.Stockholmsiförsöket

politiskadenbeslutsfattandeochplaneringieffektiviteten som
Även denjämställdhetsaspekterstyrningen.ochförankringen

uppmärksammas.beslutsordningen börochplanerings-ändrade
Därefter börunder år 1998.redovisaskunnabörUppdraget

eller avslutas.utvidgasska förlängas,försökenregeringen pröva om

l6-03l26
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4.4 Försök med ökat inflytande över Vii-underhåll Västernorrlands och Jämtlands än1

Framför allt Norrlandslänen har vid flertal tillfällenett
uppmärksammat behoven förbättra vägstandardenatt deav
lågtrafikerade länsvägama ofta har betydelse förstorsom
skogsnäringen. Efter vad vi har förstått det inte heller självklartär att

skulle prioritera resursinsatsema Vägverketsättman samma som
hade möjlighet påverka.attom man

föreslårVi därför i två Norrlandslän försök innebär vissaattsom
åtgärder idag räknas underhåll eller ligger i gråzon mellansom som en
underhåll och investering, bärighetsförstärkning och tjälsäkring,t.ex. i
stället bedöms investeringar och tillförs LTA-anslagen. Samtidigtsom
flyttas motsvarande till LTA-anslagen. Därmed får länen ökatpengar
inflytande vilka åtgärderöver ska genomföras, och i vilkensom
ordning, eftersom det länsstyrelsernaär och fastställerupprättarsom
LTA-planerna. Eftersom det både i Västernorrland och Jämtland finns

omfattande med låg standard ochett vägnät betydande trafike-
ringsrestriktioner under tjällossningen vi försöken skaattanser
genomföras i dessa län.

dessa län finnsI också omfattande enskildaett nät medvägarav
statsbidrag. En nyligen genomförd utredning Vägverket visar detattav
finns risk för många dessa kan kommastor att vägar stängasen attav

för allmän trafik följd halveringen statsbidraget tillav som en av av
enskilda finns emellertidDetvägar. starkt intresse i regionerna förett

kunna ha enskilt med tillfredsställandeatt vägnät standardett ärsom
framkomligt för Skolskjutsar, ambulanser, hemtjänstfordon Dettam.m.
har vid flera tillfällen framförts för Västernorrlandsrepresentanterav
län. harVi därför diskuterat låta de enskilda ingåatt även ivägarna
försöken lägga för statsbidragen till driftatt ochansvaretgenom
underhåll enskilda på länsstyrelserna i de bådavägar försökslänen.av
Med hänsyn till pågående utredningar och överväganden om
statsbidragen till enskild väghållning vill vi emellertid inte föreslånu

bidragsgivning till enskilda ingår i försöken.att vägar När regering och
riksdag har tagit ställning till hur statsbidraget ska och hurstort vara
det ska hanteras kan frågan låta enskilda ingå försökeniatt vägarom

påprövas nytt.

underhållsåtgärderVilka ingåska

Vi har diskuterat avgränsningen de åtgärder bör ingå iav som
försöksverksamheten. Vi föreslår den ska gälla åtgärderatt
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investeringskaraktär och beståendeharlänsvägar som ger mersom
förvägstandarden. dessa åtgärder detförändringar Det är ärsomav

andra investeringar ochavvägningarintressant göra gentemot attatt ge
inflytande.för utökat politisktettutrymme

komma utökas med följandeLTA-planema kaninnebärDetta attatt
drift- och underhålls-finansieras via Vägverketsåtgärder i dagsom

särskilda bärighetsplanen:anslag och den
beläggning grusvägarav0

fordonför medge trafik medbärighetsåtgärder att tyngre04l förförstärkningsåtgärder med syfte minska restriktionernaatt tunga0
tjällossningsperiodenfordon under

reinvesteringar0

omfattning dessa åtgärder har ochvilkensvårtDet avgöraär att nu
till LTA-planen.därmed ska flyttas Detmyckethur översompengar

förstärkningavsevärd LTA-ramen.dock sigtorde röra avom en
åtgärderna kan komma ligga itillkommandeOmfattningen de attav
nuvarande LTA-anslag.storleksordningungefär somsamma

och utformas itillkommande åtgärderna smådel deEn är ettstor av
praktiskt inriktatkortsiktigt ochplaneringsarbete är avsevärt mersom

LTA-planerna.vägprojekt i dag ingår igäller för devadän somsom
försöksverksamheten måste till detta.förFormerna anpassas

ungefär km och iVästernorrlands län omfattar 4 440iLänsvägnätet
det cirka %km. Tillsammans 11län cirka 030Jämtlands 5 motsvarar

landets länsvägnät.av

Genomförande

Vägverket i uppdragregeringenVi föreslår närmareattatt ger
drift- ochska flyttas frånvilka åtgärderprecisera som

LTA-anslagenfrån bärighetsplanen tillrespektiveunderhållsanslagen
detanslag ska föras Vidhurlämna förslagoch över.stora som

tillmedel ska flyttas LTA-hurslutliga beslutet överstora somom
kommandetill vad ihänsynanslagen måste sägstas som

underhåll.ökade insatser drift ocheventuellt påinriktningsbeslut om
denplaneringsansvaret 1.1.1997.Länsstyrelsen bör överta senast

dessförrinnan måste utföras iskerinventeringsarbeteDet somm.m.
erforderligtVägverket ska utarbetamed länsstyrelsen.samrådnära

planeringen.beslutsunderlag för
samverkans-bärighetsplanen finns etableradåtgärder enligtFör en

medhandelskamrama. samverkannäringslivet, via Dennaform med
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näringslivet bör fortsätta efter det länsstyrelsen fåttäven att
planeringsansvaret.

Budgetansvaret för de aktuella åtgärderna ligger, på sättsamma
för andra åtgärder i LTA-planen, kvar på Vägverket. Det ärsom

således Vägverket ska för besluten de aktuellaattsom svara om
underhållsåtgärdema blir genomförda.

Länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län bör samverka
med varandra under försökstiden för analysera det finns behovatt om

samordning länsgränsen.överav
stärka det regionala inflytandetFör drift och underhåll iöveratt

övrigt bör Vägverket i uppgift samråda med länsstyrelsernaattges om
sina drift- och underhållsplaner för både riksvägar och länsvägar.

Utvärdering

Vi föreslår regeringen Glesbygdsverket och i uppdragNUTEKatt ger
följa och utvärdera försöken. Resultatet utvärderingen böratt upp av

redovisas Därefterunder 1998. bör regeringen försökenspröva
omfattning på nytt.

4.5 pdrag tillU Vägverket och Banverket om
politisk örankrmg

förstärkaviktigt den regionala politiska förankringenDet deär att av
nationella planer för riksvägar och stombanor utformas redansom
under och bör kunna1996 1997. behöva inväntaDet göras utan att
resultat försöksverksamhet. Till del handlar det läggastor attav om

planeringen på sådant lokala och regionala politiker fårsättett attupp
goda möjligheter kunna påverka planerna. finnasDet måste formeratt
för samråd mellan trafikverken och de regionala politikerna.
Politikerna också fåmåste sådant underlag besluten gårett att att
påverka. måste dessutom tillräckligtDet med tid för denavsättas
politiska behandlingen.

uppdrag kommittén har givitDe länsstyrelserna attsom om
konkretisera regionala inriktningsplaner för infrastrukturen innebär att
möjligheterna för politiskt inflytande bör öka de nationellaäven över
planerna. förutsätter dock trafikverkenDetta deltar iatt
länsstyrelsernas arbete och de regionala och lokala politikernaatt
involveras i arbetet på tidigt stadium.ett

därförVi kommer Banverket och Vägverket i uppdragatt attge
efter samråd med länsstyrelserna redovisa hur den politiska
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nationellatill under upprättandet dekommer gåförankringen att av
redovisning skaför perioden 1998-2007. Dennainfrastrukturplanema

det, det bedömsden 1.6.1996 såtill kommitténlämnas attsenast om
för kommittén utforma kompletterandemöjligtnödvändigt, blir att

i god tid före regeringensplaneringsprocessenförslag om
inriktningsbeslut.

regionaltill länsstyrelsernaUppdrag4.6 om
inriktningsplanerlng

varierar imiljöanpassatförFörutsättningarna transportsystemett
regioner kan behöva hai landetslandets olika delar. Detta gör att man

åtgärdskombinationer förframför allt olikamåldelvis skilda attmen
lämpade förinriktningsalternativen bästiVissa åtgärdermålen. ärnå

för glesbygdsregioner.kanske bästandrastorstadsregionerna, passar
detskillnader videssa regionalabildfå braFör att anseraven
tillnationella inriktningsförslagetdetkonkretiseranödvändigt att

regionerna själva.lämpligastarbetenivå och dettaregional görs av
delbetänkanderemissbehandlingen vårtutvidgningSom avaven

förslagkonkretisera våralänsstyrelserna i uppdragvi därförhar attgett
följande frågor:uppdraget ingårregional nivå. I

mellannationella avvägningargjortKommittén har resursernaav0
drift och andrainvesteringar, underhåll,mellantrañkslag ocholika

för lännationella avvägningarbetyder dessaåtgärder. Vad ert
särskildlänförhållanden i just måstespecifikaVilka ert taman0

utformaskommunikationspolitikennationellatill denhänsyn när
mål läntrafik- miljöpolitiska iandra ochdet behövsniAnser ertatt0

i fallnationell nivå Vad såkommitténdem ärangettän som
skillnaderna

för kommunikationernainriktningsplanregionalskulleHur en0
nationella förslaget tillkonkretiserar detnii länkunna ut ert omse

konsekvensernaVad blirregional nivå
tilllän vid försökvilja iskulleVilka avvägningar göra attert ett0

kommunikationspolitikenhelhetsperspektiv påregionaltlägga ett
kommitténs förslagjämfört medskillnadernaVad är

samordningåstadkomma bättreregional nivåkanHur enman0
infrastrukturen och trafikeringutbyggnadmellan av

utbyggnadmellanbättre samordningfåkanHur avman en0
infrastruktumätregionalanationella och

infrastrukturenunderhåll och driftinvesteringar,Vilka beslut avom0
nationell respektivelämpliga fatta påtrafikering är attsamt re-om

gional nivå



166 Stärkt politisk förankring SOU 1996:26

Uppdraget handlar således inte lista påatt presenteraom en
investeringsobjekt behöver genomföras. objektvisaDensom
planeringen kommer 1997. Vi vill istället ha redovisning påen
strategisk regional nivå form regional inriktningsplan.en av-

viktigt länstyrelsemaDet infor denär strategiska redovisningenatt
samarbetar med trafikverken med trafikhuvudmän, landsting ochsamt
kommuner. Vägverket och Banverket har i uppdrag delta i arbetet.att
Länsstyrelserna bör vidare där så behövs samverka länsgränserna.över

vidare viktigtDet länsstyrelsemas redovisningarär behandlasatt
politiskt i styrelserna.

Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget den 1 septembersenast
1996.

4.7 Politiken i trafiken sammanfattning av-
arbetsgruppens rapport

Arbetsgruppens uppgift har varit analysera behovet förändringaratt av
i den politiska förankringen trafikplaneringen på nationell, regionalav
och lokal nivå lämna förslag till eventuella förändringar.samt att

Arbetsgruppens överväganden och förslag sammanfattas i det
följande. har varitMan enig i sina ställningstaganden. Hela rapporten
finns i vår bilagedel.

Helhetssyn4.7.1

Behovet ökad helhetssyn på trafikplaneringen deär ettav av
viktigaste skälen bakom tillkomsten Kommunikationskommittén.av

Arbetsgruppen den nuvarande beslutsordningenattanser ger
regering och riksdag goda möjligheter basera beslut trafik ochatt om

Ökadeinfrastruktur nationell nivå på helhetssyn. krav måsteen
dock ställas på utformningen de dokument ligger till grund förav som
beslut.

Nuvarande besluta medel till investeringarsätt i ochatt vägarom
järnvägar till drift och underhåll innebär dock det intesamt äratt
möjligt olika delar infrastrukturen i sammanhangatt ett änannatse av

nationell nivå. Enligt arbetsgruppens bedömning finns det behov av
sådan helhetssyn också på regional nivå.en
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och järnvägarKlassificering4.7.2 vägarav

statliga i likhetföreslår det medArbetsgruppen vägnätetatt -
får två kategorier, nationella och regionalabarajärnvägsnätet vägar-

omfattningbör begränsat till sinnationellaDet vägnätetvägar. vara

1
betydelse för den mellanregionala och denomfatta haroch vägar som

nationella bör beslutasinternationella trafiken. Det vägnätet av
statligaregionala de interiksdagen. De vägarna utgörs vägar ärav som

nationella.
således de benämns övrigaFörslaget innebär vägaratt som nu

regionala och ingår i Vägverketseller stamvägarriksvägar
regionalaväghållningsplaner till del blirstorregionala vägar.storI

i naturligt betydligt delArbetsgruppen det störreatt avsom enser
ska betraktas nationelltjämvägsnätet nät.vägnätetän ettsomav

anslag bildas för regionalaföreslårGruppen ett gemensamtatt
kollektivtrañkanläggningar, regionala flygplatser,länsjämvägar,vägar,

lokal regional persontrafikfartyg och åtgärder för ochkajanläggningar,l
l Enligt förslag ska medeli län.på stomjämvägarna ävenett gruppens

regionala trafikanläggningarna fördelasdrift underhåll deför och avi
l fördelning medel mellan länen föreslåsBeslutmellan länen. avom

riksdagen.fattas avl

och beslutsprocessFörändrat beslutsansvar4.7.3

fördelningenvissa förändringar iföreslårArbetsgruppen av
olika berörda ökade kravenmellan Debeslutsansvar organ.

ochleda till planerings-ocksåhelhetssyn kommer att att
inblandade och fler intressenterfår flerbeslutsprocessen änparter

tidigare.

Riksdag och regering

för de grundläggande bedömningamaregering skaRiksdag och svara
samhället; förtrafiksystemets roll iställningstagandenaoch om

ska fattaförverkliga olika politiska mål.ekonomin och för Manatt
ochska gälla för investeringarnaden inriktningbeslut somom

betydelseoch järnvägar med nationellde större vägaravgränsa nät av
fastställariksdagen. Riksdagen ska vidarebeslutasska avsom

anslå medel för drift, underhåll ochinvesteringsplaner,prioriterade
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investeringar, anslå medel till regionala trafikanläggningar isamt
länen.

riksdagen fördelarFörslaget innebär inte medel mellan likaatt
tidigare iställetkategorier beslutar fördelningmånga utansom om

mellan länen.

nivålokalRegional och

den regionala nivån får ökad betydelseArbetsgruppen iattanser
Medel för investeringar i infrastrukturen skasamhällsplaneringen.

knytas till länen. motiv för dettadärför i ökad omfattning Ett ärannat
trafiken lokal eller regional.del äratt storen av

organisation det samordnande politiskaNågon entydig av
finns inte. Regionberedningens förslagbeslutsfattandet i länen

förankringställer på demokratisktillgodoser det krav mengruppen
politiskaanledning själv ställning till hur denhar ingen att tagruppen

ska principiellt viktiga, enligtregionala organisationen Detut.se
regionalt självstyrelseorgan därmening, det ärär ettattgruppens

och andra viktiga utvecklingsfrågor kanfrågor trafik, infrastrukturom
sammanhang.i ettses

beslutsfattandetmöjligt organisera det regionalainteDet är att
politiskplaneringsomgången med den gradunder den pågående avnu

förankringen denönskar. regionalaförankring Den avsom gruppen
därför ske samarbeteplaneringen måstepågående näraettgenom

länsstyrelse, landsting, trafikhuvudmanmellan befintliga etc.organ,
ska länen, enligt förslaget,intressefrågorI är gemensamtsom av
också naturligt detmed varandra. detsamarbeta Gruppen attser som

samverkan mellan den regionala och denbli aktuellt medkan
nivån.nationella

samordnandekommunerna för denlokal nivå detPå är som svarar
kommunerna har viktig rollpolitiken. Gruppen att en somanser

trafikplaneringen och de ska ingåi den regionala isamarbetspartner att
denna planering från början.

Trañkverken

innebär trafikverken ska myndigheter inomförslagGruppens att vara
områden. innebär de har för förvalta,sina respektive Det att attansvar

olika trafiksystemen. bör också hadriva och underhålla de De resurser
fram underlag för beslut investeringar.utreda, planera och taatt om

for beslut investeringar blirTrafikverken föreslås också attsvara om
genomförda.
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politiskaunderlag för depåställskravVilka4.7.4
besluten

metodervikt dedet störstaär attArbetsgruppen att somavanser
iinvesteringareffekternaberäknaochutvärderaobjektivtfinns att av

trafikplaneringen.ianvändsinfrastrukturtrafikens
angelägetdettillgodoseskunnaskahelhetssyn ärbehovetFör att av

behovsinventeringar,påbyggerplaneringenatt gemensamma
Åtgärdsförslag såbörproblemanalyser. attpresenterasochprognoser

lösningaralternativatillmöjligheterochutbytbarhetgraden av
framgår.

tidigareutvärderingarangelägetdetArbetsgruppen att avsomser
del inaturligoch blirutvecklasåtgärderochbeslut enprognoser,

åtgärdersådanafrånErfarenheterarbete.trafikverkensframför allt som
beslutunderlager förioch ingåutvärderassuccessivtvidtagits måste

åtgärder.om nya
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trafikpolitikenUtvärdering av

de trañkpolitiska målen i deska vi analyseradirektivEnligt våra om
och har uppfyllts.fattat åren 1988 1991 Iriksdagenbeslut som

analysera i vilken graddet särskilt viktigtdirektiven är attattanges
och de olika trañkslagenstrafikens kostnadsansvarprincipen om

utnyttjandelett till effektivareför miljön harsektorsansvar ett av
inriktning miljöanpassatochtransportmedlen mot ett meren

transportsystem.
delmål:beslut femtrañkpolitiskaårsI 1988 anges

tillgänglighet
effektivitet
säkerhet
god miljö
regional balans

effektivitetsmålet.uppdrag utvärderathar på vårtStatskontoret
l på aspekter:koncentreratsArbetet har tre

trafiksektom.uppgiftsfordelning inom den statligaochAnsvars-0
konkretiserathur trafikverken harhar legatTyngdpunkten

beslutsprocessendetta mål har beaktats ieffektivitetsmålet och hur
infrastruktur.investeringar iför

de avregleringarerfarenheternasammanfattningEn somavav0
effektiviteten i trafikutövandet.för ökagenomförtsl att

i den faktiska prissättningenkostnadsansvar.Trañkslagens Har av0
trafik-fastslagna principernaförenlig med detrafiken varit om

kostnadsansvarslagens

och kompletteratsutvärdering har kommenteratsStatskontorets av
Bruzelius.och docent NilsWibeprofessor Sören

tillgänglighets- ochuppdrag utvärderat hurVägverket har på vårt
vägsektom.uppfyllts inomsäkerhetsmålen har

grad miljömålen harutvärderat i vilkenNaturvårdsverket har
med Glesbygdsverket utvärderathar tillsammansuppfyllts. NUTEK

balansmålet harbalans har klarats. regionalaregional Detmålethur om
hur tillgängligheten till service,hjälp analysermedutvärderats avav

landet.har förändrats i olika delarutbildningsjukvård, högre etc. av
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Ytterligare underlagsmaterial har vi fått från Luftfartsverket,
Riksantikvarieämbetet, och SvenskaSJ Kommunförbundet. Dessutom
har Tekniska högskolan i Stockholm KTH på vårt uppdrag analyserat
effekterna några tågsatsningar.av nya

vår bilagerapport redovisas del detI underlagsmaterialen av som
tillöverlämnats kommittén. finns därDessutom förteckning överen

alla vi underlag för våra bedömningar.använtrapporter som som

Kommitténs slutsatser den förda5.1 om
trafikpolitiken

Under tiden efter års trafikpolitiska beslut har1988 trafiksäkerheten i
vägtrafiken ökat väsentligt. Antalet döda i trafiken har minskat från

till Utsläppen813 år 1988 564 år 1995. förorenande harämnenav
minskat betydligt samtidigt trafikmängdema har ökat.som
Koldioxidutsläppen har dock ökat. Stora insatser har gjorts för att
förbättra framkomligheten i de trafikstråken.större

byggs järnvägar aldrig förr i tid. harDet modern SJsomnu
utvecklats till väl fungerande trafikföretag med god konkurrens-ett
kraft. Snabbtågen har varit lyckosam satsning flyget ochgetten som
bilen god konkurrens.

Flyget har avreglerats. har tillkommit sju regionalaDet nya
linjetrafik. Tillgången till flygflygplatser med har därmed ökat i

skogslänen.
Sjöfarten har avgörande betydelse för våra utrikes godstrans-en

Sjöfartspolitiska utredningen har under lämnat förslag1995 påporter.
trafikpolitiskabåde industripolitiska och åtgärder för ytterligareatt

sjöfartenstärka SOU 1995:112.
Trafikverkens organisation har utvecklats och efteranpassats nya

krav effektivitet och marknadsanpassning.på Stora insatser har gjorts
för uppfylla krav samhällsekonomisk effektivitet.påatt statens
Trafikverken har fått väl definierade sektorsansvar för miljö, säkerhet,
forskning samtidigt samordnad och integrerad transport-enm.m. som
planering för alla transportslag håller förverkligas.på att

har fått och frihetKommunerna större störreansvar genom
statsbidragssystemet.omläggningen av

Trafikpolitiken således i stadig utveckling, det finnsär men
problem i hur vi organiserar och finansierar Enstyr, transportsystemet.

hardel de mål riksdagen ställt för och miljöntransporternaav som upp
har också visat sig svåra nå.attvara

Vi redovisar i det följande våra slutsatser den utvärderingav av
Eftersomtrafikpolitiken vi låtit viktigt syfte medgöra. ettsom
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fortsatta arbete liggerledning för vårthar varitutvärderingen att ossge
iakttagitde problem viredovisning på äntyngdpunkten i vår mer

fungerar bra.vad anser

måste förbättrasBeslutsunderlaget

kalkyler ellersamhällsekonomiskakonstaterar annatStatskontoret att
infrastruktur-regionalasaknas i denbeslutsunderlag oftasystematiskt

nationella plane-denlänstrafikanläggningsanslagen. Iplaneringen
opreciserade stråk-samhällsekonomiska kalkyler,användsringen men

samhälls-satsningar påfått motiveraStatskontoret,enligtvärden har,
harkostnadsberäkningarOsäkraprojekt.olönsammaekonomiskt

för planeringen.förtroendetminskatytterligare
infrastrukturenplaneringtrafikverken i sinbedömningVår är att av

fattaderiksdagenbeslutfrån dehar utgått1994-2003periodenför
Trafik-infrastrukturen.utbyggnadomfattandeoch 19931991 avom en

målstandard för deuppfylla denmedarbetatsjälvfalletharverken att
ansluter iVibeslutade 1993.riksdagenstråkennationella ossomsom
infrastruktur-präglakommittill dendrag attsystemsynstora som

geometriskenhetligbetydelsenplaneringen, att av enansermen
vägstråken måstestandard på omprövas.

planeringkommandeförbeslutsunderlag ärslutsatserVåra om
följande:

samhälls-bygga påinfrastruktur böriinvesteringarBeslut om0
kanför beslutunderlaganalyser. Dessaekonomiska är ett men

avvägningar.politiskasjälvfallet inte ersätta
utvecklasbehöveranalysmetodikensamhällsekonomiskaDen0

kostnadsberäk-förbättraytterligareangelägetoch detvidare attär
investeringsbeslut.införningarna stora

böranalysernasamhällsekonomiskai deingårintefaktorerDe som0
systematiskbehandlas sätt.annat

krävsbeslutsunderlagför vilketriktlinjerbehövs klarareDet som0
användas.det kanoch hur

besluts-betydelse iMKB harMiljökonsekvensbeskrivningar stor0
böroch MKBkan förbättrasunderlaget ävenmenprocessen,

planeringsprocessen.itidigtanvändas

börvilka kravanalyseravikommerarbetefortsattavårtI att som
infrastruktur.i planeringenolika nivåerbeslutsunderlag påställas på av

deutvecklingfortsattiniativ tillocksåVi kommer att ta aven
fråganvill vi uppmärksammaSärskiltanalyserna.samhällsekonomiska

osäkerheter.hanterarhurkulturmiljöochintrång i samtnatur- manom
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måsteBesluten följas upp

Uppföljning infrastrukturinvesteringar både nationell ochav
regional nivå förbättraskan avsevärt.

Våra slutsatser följande:är
Resultatet infrastrukturinvesteringar bör följas degentemot0 av upp
mål ställts för trafikpolitiken och för de enskilda projekten.som upp

viktigtDet klara kostnaderna och effekternaär att ut stämmerom
med dem i beslutsunderlaget.överens som angavs

behövsDet klara regler och tydligt för uppföljning bådeett0 ansvar
på nationell och regional nivå.

Vi kommer redovisa förslag uppföljningen i vårt slutbetänk-att om
ande. behandlarDär vi också uppgifts- och ansvarsfördelningen inom
transportområdet.

måsteKostnadsansvaret överses

Statskontoret konstaterar inget trafikslag bär sina fulla samhälls-att
ekonomiska kostnader. Möjligen med undantag för personbilstrafik på
landsbygd så inte heller de rörliga avgifterna från trafiken demotsvarar
samhällsekonomiska marginalkostnadema.

Vi kommer principerna för kostnadsansvaret i vårtöveratt se
fortsatta arbete. Vi kommer också analysera hur beräkningarnaatt av
de samhällsekonomiska marginalkostnadema kan förbättras, eftersom
dessa i dag behäftade med osäkerheter.är stora

områdenAvregleringarna har tättbebyggdagynnat mest

Utvärderingarna visar avregleringama flyget och taxi har haftatt av
både positiva och negativa effekter, det för tidigtäven är attom
bedöma det långsiktiga utfallet. tycksDet avregleringama harsom om

tättbebyggda områden, haft del negativa effekter förgynnat men en
glest trafikerade regioner.

Vi kommer i vårt fortsatta arbete analysera behovet åtgärderatt av
för kompensera glesbygden för effekterna avregleringen. Våraatt av
studier kommer belysa vilken avvägning kan lämpligatt som vara
mellan offentlig planering och fri konkurrens.

våra analyser ingår också studera formernaI för köpatt statens av
regionalpolitiskt motiverad trafik alla trafikslag.av
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balansmålet behöver preciserasRegionala

svårigheterna operationalisera måletutvärdering visar påVår att om
därmed också analysera i vilken grad målet harregional balans och

uppfyllts.
följande:slutsatseri Våra är

har inte utjämnats, inte hellerregionala obalansemaDei men0
i förvärrats.

l påtagligtinfrastruktur tycks inte påInvesteringar i sättensamt ett0
därtillväxten regionalt i de områdenöka den ekonomiska utom

I
i standard.har undermåliginfrastrukturen idag en

under-betydelse för skogslänen. EftersattVägunderhållet har stor0.j obalansema.förvärra de regionalahåll kan
i glesbygden.betydelse för tillgänglighetenFlyget hari stor0

arbete särskilt uppmärksammai vårt fortsattaVi kommer att
vill också försöka måletutvecklingsfrågor. Viregionala göra om

regional balans tydligare.

Miljömålen har inte klarats

J utvecklingenpositiva drag iNaturvårdsverket framhåller många mot
s.k.transportområdet. Genom det MaTs-miljö inombättreen

utarbetar underlag företablerat nätverkfmns ocksåsamarbetet ett som
miljöanpassat påmed sikte påhandlingsplan transportsystemetten

Samtidigt konstaterar Naturvårdsverket mångasikt.cirka 25-30 års att
inte har nåtts. Särskiltriksdagen har ställtmiljömålde uppsomav

koldioxidutsläppen.Stabiliseringdet nå måletsvårt är att avom
långhur vi påarbete kommerHela vårt fortsatta att genomsyras av

miljöanpassat ochsikt ska åstadkomma överväg-transportsystemett
målen ska nås.i vilken taktningar av

breddasTrañksäkerhetsarbetet behöver

trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras.redovisar DetVägverket att
döda tidigare högst 600antaletför minskningmål sattessom uppav

inte lika positiv för antaletUtvecklingen dockredan nåtts.döda har är
skadade har minskat.antalet svårtskadade, även om

följande:slutsatserVåra är
intensifieras. Slutmålet börTrafiksäkerhetsarbetet måste attvara0

eller skadas svårt i trafiken.människor ska dödasinga
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Redovisningen från Kommunförbundet visar det finnsatt stor0
möjlighet förbättra säkerheten det kommunala vägnätet,att men

viktigtsmå. det kommunalaDetär är ävenattatt resurserna
trafiksäkerhetsarbetet goda förutsättningar utvecklas.attges

Vi kommer i vårt fortsatta arbete utveckla den s.k. nollvisionen,att
dvs. visa på hur målet helt få bort dödsolyckorna i trafiken kanatt
förverkligas.

påPersontrafiken järnväg har utvecklats positivt

Ävenutveckling persontrafikenredovisar positiv järnväg.SJ aven
har utvecklats positivt, i delentrafiken länsbanoma utom norra av

persontrafiken lagts ned flera banor. håll finnslandet där på På många
framtiden tioåriga anslag till trafikendock osäkerhet när statensomen

löper problem uppmärksammatsutmed länsbanoma Ettut. annat som
och andra risken för bristande samordning mellan demSJ är somav

baninfrastrukturen och dem ska trafikera banorna.fattar beslut om som
studera kostnadsansvarets utfomning, dvs.Vi kommer att

finansiering, avkastningskrav för järnvägstrafiken iprissättning, m.m.
kommer också belysa frågan detvårt fortsatta arbete. Vi äratt om

stödja trafik på banorna eller investeringar ieffektivast att
infrastrukturen.

samordning infrastruktur och trafik kommerFrågan attavom
fortsatta den framtida planerings-uppmärksammas i våra analyser av

uppdelningen dåvarande iEffekterna SJ ettav avprocessen.
och banverk kommer utvärderas Statskontorettrafikföretag ett att av

regeringsuppdrag.efter särskiltunder 1996 ett

svårigheterKombitrafiken har

kombitrafiken inte har utvecklats i enlighet medredovisarSJ att
riksdagens mål.

behovet särskilda insatser för stärkaVi kommer analysera attatt av
detta sammanhang kommer vi ocksåkombitrafikens utveckling. I att

statliga insatser rörande terminaler för omlastninganalysera behovet av
gods.av
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effektivtAnvänds5.2 resurserna -
utvärderingStatskontorets

transportområdetinomutvärderatharStatskontoret resursernaom
Stats-slutsatserderedovisar härVieffektivt sätt.används somett

Statskontoretskommittén.tilllämnatunderlagdetdrar ikontoret man
bilagerapport.i vårhelhetsinredovisas isammanfattning

samhällsekonomisktillhänsynVilken5.2.1 tas
beslutsprocessenieffektivitet

ökadejämvägssektoremaochinominvesteringsnivån väg-totalaDen
Statskontoretpriser.löpandei%minst 300medoch 1993mellan 1989

lönsamhetsbedömdaofullständigttillfall lettflerai attdettaattanser
förinvesteringsplanema vägarmed itagitsharprojektförbereddaoch

olönsammasamhällsekonomisktocksåharfallnågraIjärnvägar.och
påbörjats.projekt

hävdasäkerhetmed att ettförunderlagsaknar attStatskontoret
tillämpningnåskunnat stramareskulle avresultatbättre genom en

samordnadsystematisktochbeslutsunderlagsamhällsekonomiskt mer
fallet påsådock troligt ärdet attinvesteringsplanering. Man anser

iakttagelser:följandegrundval av
har,infrastrukturinvesteringartillanslagenökaförmotivEtt att0

påinvesteringarsådanaföreställningenvarit attStatskontoret,enligt
tillväxt. Dennaökadtillbidrakunnaskulleväsentligt sättett

nationalekonomer.mångaifrågasättsharföreställning av
infra-iinvesteringarförbeslutsunderlagSamhällsekonomiskt0

länsnivå.saknatsutsträckningiharstruktur stor
kal-samhällsekonomiskadeenligtnivå harnationell stora,På0

tillhänvisningmedbeslutatsväginvesteringarolönsamma,kylema
förde vinstereffekter utöverstråkvärdenopreciserade sägs gesom

Ibland harkalkylema.ingår imiljö,säkerhet,restid, somm.m.
tilllönsammamedslagitsprojektolönsammaockså samman

projekt.germensamma
klartpåbristenochanslagsökningenkraftigadenKombinationen av0

besluttilllettjämvägssektominomprojekt har även omlönsamma
olönsamma.bliriskerarinvesteringar attsom

intetillämpassjöfartochluft-iinfrastrukturinvesteringar sam-För0
kriterier.hällsekonomiska
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Olönsamma investeringar har ibland motiverats med0 hänvisning till
positiva regionala effekter. Statskontoret har inte funnit enda fallett
där infrastrukturinvestering på länsnivå motiveratsen med
hänvisning till konkret och uppföljbar regional tillväxteffekt.en
På den nationella nivån har det varit bristande0 samordningen
mellan investeringar i de olika trafikslagen.
På länsnivån har det förekommit samordning0 mellan trafikslagenen

lett till omprioritering investeringar. Statskontoretsom en av anser
dock utvärdering samordningenatt försvåras bristenen påav av
samhällsekonomiskt kalkylunderlag.

Omotiverat höga infrastrukturinvesteringar

Statskontoret möjligheterna för politiskaatt beslutsfattare ochanser
allmänhet bedöma värdet olikaatt projekt väsentligt förbättrasav om
det finns samhällsekonomiskt beslutsunderlag.ett Dessutom minskar
det risken för olönsamma projekt prioriteras.att

Statskontoret medvetetär kalkylema inte beaktaratt samtligaom
effekter och osäkerhetema inte redovisas.att Detta dock inget skälär
för låta bli utarbeta samhällsekonomisktatt att kalkylunderlag.ett Med
detta stöd får andra aspekter ochvägas måste politiskasom
bedömningar kunna göras.

Sammantaget har frånvaron beslutsunderlag enligt Statskontoretsav
mening inneburit den totala nivån på infrastrukturinvesteringaratt har
varit för hög och flera samhällsekonomisktatt olönsamma projekt har
beslutats och påbörjats.

Statskontoret har på den tid stått till förfogande, inte kunnatsom
beräkna storleksordningen på dessa kostnader. De kan mycketvara
stora.

Bristande uppföljning målmot

Statskontoret pekar i sin utvärdering på bristande uppföljningen
de övergripande målen.gentemot Man det behövsattmenar en

uppföljning både kostnadsutfall och måluppfyllelse för snabbtav att
kunna korrigera styrfel.

RiksrevisionsverketsI uppföljning 1994:24 kostnadsutfallet iav
antal investeringsprojekt vidett Vägverket och Banverket konstateras
kalkylema underskattatatt de verkligagrovt byggnadskostnadema. I

underskattningamarapporten att vägbyggnadskostnademaanges ärav
kostnadernaavsevärt större förän bygga järnväg. De felaktigaattav

kostnadsberäkningama kan enligt Statskontoret medföra risk fören
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iförlorarbeslutsprocessenfelprioriteringochöverinvestering samt att
trovärdighet.

ellerkrav i lagtydligasaknatsdet harbedömerStatskontoret att
ibeslutsunderlag utarbetasförtydligtochförordning attett ansvar

länsstyrelsernaStatskontoretlänsnivå. attplaneringsprocessen anser
samhällsekonomisktdet finnstillskyldiga ettbör attatt sevara

länstrafikanläggningarför upprättas.planernabeslutsunderlag när

utvärderingochbeslutsunderlagförRiktlinjer

utvärderingenanledning ärmed attförslagStatskontorets av
samordningförriktlinjer ochkompletteraderegeringen bör ansvarge

till SIKA.infrastrukturinvesteringarförbeslutsunderlagmedarbetetav
innehålla:Statskontoretenligtriktlinjer kanSådana

inriktningsaltemativ.åtskildatydligtKrav0
projekt.iosäkerheterredovisningpå storaKrav av0

förkonsekvenserväntaderedovisningocheffektkravKonkreta av0
underlag.särskildaieffekterkalkylerbaraicke

genomfördaförnyttoutfallochkostnads-Redovisning av0
investeringar.

länsnivå.beslutsunderlag påförtydligareUtformning ett ansvarav0

Bruzeliusbehövs,styrformerNya anser

Nilsframför docentutvärderingStatskontoretstillsina kommentarerI
bristandeochbeslutsprocessenmedproblemenBruzelius att

vaddignitetallvarligareoch änbetydligtbeslutsunderlag störreär av
BruzeliusNilsEnligtredovisning.Statskontoretsframgår avsom

deinteavseendenväsentligai många motsvenskadet systemetsvarar
iinvesteringarprövninginternationellt vidgällerkrav avsom

kostnadenhanbristerexempel nämner attinfrastruktur. Som stora
föralltanvänds ischablonvärden storutelämnas,heltosäkerhetför att

någotinte finnsdetochefterkalkylering saknas attutsträckning, att
dag.investeringsplaneringen iikontrollsystemegentligt

klarasproblemdessa att t.ex.inteBruzeliusNils att genomanser
styrningförformernahelt förändraviktigaroll. Det ärstärka SIKAs att

deti syftebaninfrastruktur göraoch attorganisationoch väg-av
används.hurföroch utkrävaställa kravmöjligt resursernaatt ansvar
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Erfarenheter5.2.2 avregleringar ochav
konkurrensutsättning

Statskontoret har sammanställt erfarenheterna avregleringarnaav av
inrikesflyg, taxi och lokal busstrafik.

Förbättringar för områdentrafiktäta försämringar i glesamen

För inrikesflyg och taxi har effekterna avregleringen likartatettav
båda fallenI harmönster. avregleringen följts sjunkande priser i ochav

mellan med trafikvolymer.orter Den allrastora tidenssenaste
utveckling inom inrikesflyget har möjligen upphävt denna trend.

bådaI fallen har priserna ökat i och mellan med liten lorter
trafikvolym. iFör båda branscherna har priserna varierat tiden.över

Två orsaker kan ha bidragit till priserna inte sjönk iatt med Eorter
små trafikvolymer. En det i dessaär i praktikenatt kommitorter att ‘
råda monopolställning. En avregleringen förär inrikesflygetsattannan
del eliminerade korsubventioner, dvs. möjligheten finansieraatt
underskott på vissa linjer med överskott från andra.

Avregleringen har medfört ökat antal avgångar högt trafikerade
inrikesflyglinjer och ökat antal taxibilar i glesbygdItätorter. minskade
antalet avgångar och i vissa minskade taxitillgängligheten.orter

På inrikesflygmarknaden har avregleringen följts försämradav en
tillgänglighet till och från glesbygd. I taxibranschen ledde
avregleringen till kraftig ökning antalet aktiva taxibilar, främst ien av

Detta ledde inledningsvistätorter. till kraftigt minskade väntetider,
också till lägre beläggning och därmed minskad avkastning ochmen

minskande löner för taxichaufförema. En mängd taxiföretag,stor nya
fallande avkastning, ledde till många chaufföreratt medmen

brottsbelastning kom i taxinäringen och skattefifflet ökade. Detatt
faktum taxinäringen kom förknippasatt med brottslighet leddeatt till

många kunder upplevde taxiresoratt Kraven på tillsynotrygga.som
verksamheten har därföröver måst skärpas.

Lägre kostnader för busstrafik

busstrafikenFör har avregleringen följts utvecklings-ett annatav
Avregleringen imönster. sig ledde inte till någon förändring av

konsumentprisema eller tidtabellerna, eftersom länstrafikhuvudmännen
hade tillhandahålla lokaltrafik.ensamrätt Däremotatt minskade
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kom igångsnabbti länupphandlingförkostnaderhuvudmännens som
intervallet 5-45iKostnadsminskningar procenthantering.dennamed

tilltendenstydligfunnitsdetharSamtidigthar noterats. en
bussmarknaden. leda tillsikt riskerakan påDen attkoncentration på

upphävs.delviskostnadsminskningamaatt
busstrafiken.förharkvalitetsminskningarbetydande noteratsInga

tillfalli någotkonkurrensen atthårdnandedenleddeDäremot
personal.kommunalanställdlönertill lägreanställdes änbussförare

trafikanterdrabbadeförKompensation

förloratdevilkaåtgärderantalvisar påStatskontoret ett somgenom
Subventionerade biljetterkompenseras.skulle kunnaavregleringen

trafik iupphandlingsamhälleligliksomflygplansavgiftereller är, av
Statskontoretenligtverkaråtgärder. Detsådanaexempel påglesbygd,

sådanförräckaskulle kunnaavregleringenvinsternatroligt enatt av
totaladeneftersomöverskott,ändåochkompensation ettge

itorde änavsevärt störretrafiktätai detrafikvolymen orterna vara
trafik.mindremedorterna

Wibeeffektivitet,Försämrad anser

professorpekarutvärderingStatskontoretstillkommentarersinaI
tekniskförsämradtillletthakanavregleringamaWibeSören att

fåttharsannoliktökat,antal har attTaxibilamas utaneffektivitet. man
resulterat iharProduktivitetsförlustenresandet.ökningmotsvarande av

flygetTroligtvis harfiffel.ökat äventaxiföramaförlönersänkta samt
säkertdet intetidigare. Dessutomkapacitetsutnyttjande äränsämreett

valfrihet förmedförthar störrevissafrånavgångarantalökat orteratt
flygbolagensde olikaoftakonkurrensskäl avgår turerAvtrafikantema.

studier påandravisar attWibeEnligt Sörensamtidigt.ungefär
enbartoftastproduktivitetsförbättringar utaninteavregleringar ger

fördelningsförändringar.

flygetavregleringentillpositivtLuftfartsverket av

effekternautvärderatuppdragregeringenshar påLuftfartsverket av
syftat tillharUtvärderingentvåårsperspektiv.iavregleringflygets ett

avregleringen.genomförabeslutriktigtdet attettavgöraatt varom
förbättringarnapåtagligadeja,Luftfartsverket attfrån är trotsSvaret

hellerinteförbättringar attkortsiktigasådanaNågrafå. varärännu
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förvänta och avregleringen kan inte bedömas efter sina kortsiktiga
effekter på priser och utbud. Syftet med reformen enligtär
Luftfartsverket långpå sikt åstadkommaatt bättre inrikesflygett detän
reglerade skulle ha gjort.systemet

oktoberI 1995 redovisade Luftfartsverket biljettprisutvecklingen i
inrikesflyget från januari 1992, dvs. före avregleringen, till september
1995. Några slutsatser från denna studie prisernaär på kortaatt
sträckor har ökat väsentligt på längreän sträckor, det finnsmer att
exempel på icke-konkurrensutsatta linjer fått prissänkningar, attsom
avregleringen har utvecklats till oligopolliknande marknad meden
SAS prisledande, differentieringen i prissättningenatt harsom ökat

antalet lågprisresenärer haratt minskat grund minskatmen utbudav
sådana biljetter Transwedes prissättningsfilosofisamt attav under

avregleringens inledningsskede skapade förluster igentassom nu
högre priser.genom

5.2.3 Trafikslagens kostnadsansvar

Kostnadsansvaret består enligt 1988 års trafikpolitiska beslut tvåav
delar: De rörliga avgifterna ska de kortsiktiga samhälls-motsvara
ekonomiska marginalkostnadema och i den mån de totalasom
intäkterna från de rörliga avgifterna inte täcker de totala samhälls-
ekonomiska kostnaderna ska mellanskillnaden täckas med fasta
avgifter.

Kommunikationsdepartementet skulle enligt det trafikpolitiska
beslutet trafikensgöra kostnaderöversyn och avgifter. Däremoten av
formulerades inte för kontinuerligett uppföljning. Det finnsansvar en
heller ingen systematisk uppföljning dessa data.av

Statskontorets uppfattning tydligtär föratt ett utvecklingansvar
och produktion uppföljningsdata avgifter, kostnader hadenyttor,av
behövts.

Tillämpningen det fulla samhällsekonomiska kostnadsansvaretav

följandeI tablå visas resultatet Statskontorets beräkning i vilkenav av
grad det fulla kostnadsansvaret har utkrävts olika trafikslag mättav

trañkrelevanta skatters och avgifters andel desom totalaav summan av
extemkostnadema och direkta statsfinansiella infrastrukturkostnader.
Uppgifterna gäller med några undantag för år 1990 och bygger på data
från ekonomema Lars Hansson och Gunnar Lindberg.
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Personbil 0,8
Lastbil/buss 0,5

0,2Järnväg
Luftfart 0,5

0,8Sjöfart
effekter.förkostnadersjöfart ingår inte externaFör

trafikslagen barstuderadedeingetStatskontoret konstaterar att av
trafikpolitiskaenligt detkostnadersamhällsekonomiskafullasina

beslutet.
i detundantagmöjlighet tilldenpekarSamtidigt som gesman

ambitionenfrånundantogs järnvägentrafikpolitiska beslutet. Där om
kostnadsansvaretdet totalabeslutetkostnadsansvar. Ifullt sägs attett

fördå detjämvägstrafiken,påtillämpasdelvis kanendast
för fulltinomförförutsättningarjämvägsområdet saknas ettatt ramen

I principeninfrastrukturen,finansiera ettattkostnadsansvar ommeni
det möjligt".långt"iakttas såbörkostnadsansvar ärfullt

uppkommitskada haringenuppfattningStatskontorets är att genom
Skäletuppfyllts.kostnadsansvar inte ärfullt attkravet manettatt

dettillformulerat, bidrardetsåkravet, ärinte att mersomanser
samhällsekonomiskt korrekteffektivitetsmålet. sättEttgrundläggande

tillämpakostnaderför fastakostnadsansvar ettattutkräva voreatt
denmedkombineratinvesteringskriterium,samhällsekonomiskt

samhällsekonomiskamöjligalägstainnebärfinansieringl som
merkostnader.l

i StatskontoretsLuftfartsverketochSjöfartsverket attanser
samhälls-betalar sinaflygetochsjöfartenhuri beräkningar av

på förde byggerochrättvisandekostnader inteekonomiska är att
material.osäkertl docent NilspekarutvärderingStatskontoretstillkommentarersinaIl

l förkostnadsansvarfulltbeslutetförmotivenBruzelius på att ett omavl
investeringar. Hanalltförförhindratrafikslagrespektive storaattvar

investeringaralltförvisarutvärderingStatskontorets storaattattmenar
verkligtdet behövstydervilketgenomförs, ettfaktiskt attsnarare

BruzeliusNils ärMed dettakostnadsansvar. ett somansvarmenar
beslutsfattarnaställamöjligtdetmekanismermedförenat gör attsom

till svars.

marginalkostnadsansvaretTillämpningen av

förmarginalkostnadersamhällsekonomiskaBeräkningar avgaserav
redovisaosäkerheter. Förmedförenade attolyckoroch storaärm.m.
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vilken storleksordning osäkerheterna kan ha har Statskontoret beräknat
osäkerhetsintervall för några vägtrafikens marginal-externaav
kostnader.

Resultaten Statskontorets jämförelselser mellan faktiskaav
trafikavgifter och beräknade marginalkostnader, för vägtrafikensamt

de beräknade osäkerhetsintervallen, redovisas i följande punkter:av

Landsvägstrañk med personbil har burit 40-120 % sinaav
samhällsekonomiska marginalkostnader. faktiskaDen utgiften för
drivmedel ligger inom osäkerhetsintervallet.
Tätortstrafik med personbil har burit 50-80 % sina samhälls-o av
ekonomiska marginalkostnader.
Landsvägstrafik med lastbil har burit 20-40 % sina marginal-o av
kostnader. faktiska utgiftenDen för drivmedel ligger utanför
osäkerhetsintervallet.
Varken eller godstrafik på hartåg burit sina samhälls-person-0
ekonomiska marginalkostnader. Tågtrafiken har burit ungefär 50 %

sina marginalkostnader för infrastruktur och externeffekter.av
Statskontoret saknar underlag för bedöma luftfartens marginal-att0
kostnadsansvar före avregleringen. Efter avregleringen baseras inte
luftfartens avgifter principernapå i det trafikpolitiska beslutet.
Marginalkostnadsansvaret har tillämpats inom sjöfarten.0

Med utgångspunkt i befintliga data och sina beräkningaregna
konstaterar Statskontoret all och godstransport efter 1988,att person-
möjligen med undantag för persontrafik på landsbygd, har belastats

förmed låga rörliga avgifter i förhållande till de politiska mål som
gäller idag. leder till förDet incitament reduceraattsvaga
transportarbete och externeffekter miljöstörningar och olyckor.som
Detta gäller både kortpå sikt och för långsiktiga investeringar och
teknisk utveckling.

Statskontoret drar följande slutsatser sina studier:av
Rörliga avgifter bör vägledas information samhälls-o av om
ekonomiska marginalkostnader.
Statskontoret tydligt delegerat för utvecklingatt ettansero ansvar

Aoch uppföljning trafikens marginalkostnader och avgifter börav
formuleras för SIKA.
Förslag styrmedel i trafiken bör beredas i sektorövergripandeettomo
perspektiv. bakgrundMot detta bör den nuvarande utformningenav

trafikverkens sektoransvar följas och på sikt utvärderasav upp av
oberoende instans.en
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utvecklatstrafiksäkerhetenharHur5.3

förmålföljande1988frånbeslutettrafikpolitiskadetI anges
trafiksäkerheten:

fortlöpandeskatrafikenskadade iochdödadeantalettotalaDet0
minskas.

minskas.fortlöpandeskatrafikenskadas iochdödasRisken att0
förgradi högreminskastrafiken skaiskadasochdödasRisken att

problemskyddade.de Barnensförtrafikanternaoskyddade ände
beaktas.särskiltska

eftersomtrafiksäkerhetförmålenutvärderasvårtinteDet attär
tiden,godrelativtskadadeoch överdödade ärgällervadstatistiken

uppgifterrapporteringen. Deiexisterarfelkällorvissa somäven om
ipolisen upprättardebyggthar rapporterhittills använts som

väsentligtiframtideniVägverketolycka.varje atttillanslutning avser
försjukhusenfrånuppgifterstatistik påsinutsträckning byggastörre

framför alltvad gälleruppgiftertillförlitligafåså sättatt mer
skadade.lindrigtrespektivei svårtuppdelningen

skadadedödade ochantalTotalt

utvecklatsharvägsektorninomtrafiksäkerhetenhurvisarFigur 5.1
skadade.ochdödadeantaletgällervad1988-1994periodenunder

detstatligasåväl detdvs.totaladet vägnätet,Redovisningen somavser
kommunala vägnätet.

antaletdödadesåväl antaletharfigur 5.1framgårSom somav
dödade harAntaletoch 1994.1988mellan årenminskatskadade

1994dödade årtill 5891988dödade år813frånmed 28 %minskat
1988årcirka 22 800från%med 8minskatharskadadeantaletmedan

1994.år100till cirka 21
kvanti-Kommunförbundet haroch gemensamtPolisenVägverket,
antaletinnebarmålentidigare atttrafiksäkerheten. Deförmålenfierat

tilluppgåfick äninte2000vägtrafiken årskadade iochdödade mer
Somuppnåtts.redanhar000till högst 40skadadeantaletoch en600

Vägverket,harutvecklingenårunderdenföljd gynnsammasenareav
Nationellaför detinomKommunförbundetSvenskaochPolisen ramen

målenskärptaytterligare. Demålenskärpttrafiksäkerhetsprogrammet
antaletoch400till högstuppgåfår2000dödade årantaletinnebär att

polisrapporteradeantalettotala700. Dethögst 3skadade tillsvårt
tillfälle.vidtill 00017uppgåhögstfårolyckor samma
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25 000

20 000
Polisrapp.-O- olyckor

Dödade-I-
15 000

Svårt skadade-a-

Lindrigt-x- skadade10 000

Totalt döda—X-- o
skadade

f5 ooo

0 . . .
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Figur 5.1. Antal dödade och skadade i vägtrafiken 1988-94. Källa:
Trafikskador, Statistiska Centralbyrån, 1994.

Vägverket konstaterar det i slutet 1980-taletatt måletuppsattaav
för minskning antalet dödade i trafiken har uppnåtts i förtid.av
Däremot kan knappast målet för minskning antalet skadade hasägasav
uppnåtts. Antalet svårt skadade har dock minskat.

Risken dödas eller skadasatt

Risken dödas eller skadas i trafikenatt antalet olyckormäts attgenom
ställs i relation till trañkvolymen.

Under perioden 1988-94 har risken dödas minskat för samtligaatt
trafikantkategorier. Däremot risken skadasär i detatt närmaste
oförändrad för samtliga trañkantkategorier förutom för motor-
cyklister.

Dödsrisken för de oskyddade trañkantema dvs. försom grupp,
gående, cyklister, mopedister och motorcyklister, har minskat i större
utsträckning för de skyddade trafikantema.än Det framför alltär
utvecklingen för motorcyklister bidragit till minskningen i riskensom

dödas. Däremot har risken skadasatt inte minskat föratt demer
oskyddade trañkantema för de skyddade.än
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åldern har minskat iskaderisken för barn 0-17 årDöds- och större
perioden.för underutsträckning än vuxna

trafiksäkerhetsförbättringarnatillOrsaker

utvecklats i positiv riktning underhar såledesTrafiksäkerheten
l perioden.
l förklara denna utvecklingVilka faktorer kan då

l möjligt isolera effekt enskild åtgärdinte fulltDet är attut en av en
trañksäkerhetsområdet. Trafiksäkerhetens utveckling såledesinom är

sammanhållande faktorer.fleraberoende av
trafikarbetet har utvecklats. Under 1980-talethurviktig faktorEn är

följd bl.a. denintervallet år. Somtrafikökningen i 3-5 %låg per en avE 1990-talet avstannade dockinleddes i början pålågkonjunktur som
bensinpriset medhöjdes dessutomtraflkarbetet. 1990ökningen i I mars

trafikarbetet minskade.ytterligare bidrog tillliter, vilketkr1,15 attper
ytterligareökade trafikarbetet återigen,och 1992Under åren 1991 men

kr liter i januari hejdadebensinpriset med 1,25 1993ökning peraven
trafikarbetet minskade med % under 1993.ökning och 3-4denna

Åldersgruppen har minskat sin bilkörning andraår18-24 änmer
storlek minskat.har denna DessaDessutom gruppsgrupper.

trafiksäkerhetsvinsten, eftersom dedelförhållanden förklarar en av
själva andra försåväl sigdenförarna utsätterär somgrupp somyngre

olycksriskema.högstade
förbättratsregelefterlevnaden harkanförklaringEn attvaraannan

övervakningsinsatser.polisen utökat sina Genomföljd atten avsom
hastighets-synlighet och automatiskökadåtgärder såsom en

rimligt regeefter-Vägverketdet enligtövervakning anta attär att
olyckor därigenom har reducerats.antaletförbättrats ochlevnaden att

ökad användning bilbälte ibidragande faktorer ingårBland andra av
i säkerhet skärptbilarnas inreförbättringarbaksätet, samt enav

trafiknykterheten.lagstiftning inom
Även statliga väghållningen harinom denVägverkets insatser

följd bl.a. de ökadetrafiksäkerhetseffekter. Sompositiva aven
inriktningsbeslut ökadoch riksdagensinvesteringsvolymema om en

Vägverket kunnat åtgärda del deharsatsning trafiksäkerhetpå aven
finns itrafikfarliga miljöer vägnätet.som

mellan och järnvägi plankorsningar vägSäkerheten

tågtrafiken kollisioner vidförvanligaste olyckstypenDen ärg
till flest antal dödaolycka leder ocksåi plankorsningar. Denna typ av
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och svårt skadade. minskaAtt antalet plankorsningar och öka
säkerheten vid de kvarvarande därför de viktigaste delarnaär en av av
Banverkets säkerhetsarbete.

Mellan åren och minskade1989 1993 antalet plankorsningar på
Banverkets spår från cirka till15 800 12 000. Sedan mitten 1980-av
talet har antalet olyckor och antalet döda minskat med 25 %.

Under perioden 1984-88 skedde olyckor91 med dödade27 vid
plankorsningar mellan och järnväg. Under perioden 1989-93väg var
antalet olyckor och antalet dödade68 20.

Effekter trafiksäkerhetsarbetetdet kommunalaav

del trañksäkerhetsproblemet liggerEn på de kommunalastor av
i Kommunförbundet har därför bedömt kommu-tätortema.gatorna

trafiksäkerhetsinsatser under och deras effekter.1995 Bedöm-nernas
ningarna baseras enkät besvarats 30 kommuner.en som av

har under 1995 lagt ned cirkaKommunerna 1 050 mkr på
trafiksäkerhet. förväntar sig dessa insatserMan ska leda till 850att
färre personskadeolyckor.

finns vilja i kommunerna för trafiksäkerhetenDet göraatt änen mer
ekonomiskavad de tillåter. Enbart i de 30 kommunerramarna som

besvarade enkäten finns behov trafrksäkerhetshöjande åtgärder förav
ytterligare mkr, skulle utföras200 medel kunde ställas tillsom om
förfogande.

har miljömålen klarats5.4 Hur

Riksdagen har fastställt antal miljömål inom olika delområden.ett stort
kan direkt hänföras tillVissa mål transportsektorn, medan andra mål

den totala miljöbelastningen från alla källor. finns ingaDet ännuavser
fastställda preciseringar i vilken mån transportsektorn ska bidra tillav

målden nås. vägledning riksdagenDen haratt typensenare av som
allmänna uttalanden transportsektorn ska bidra tillärgett att attom

miljömålen uppnås. Vidare ska trafikpolitikens delmål uppnås till
lägsta samhällsekonomiska kostnader. Förslag till specifika miljömål
för utarbetatstransportsektorn har bland inom MaTs-samarbetet.annat

Naturvårdsverket har i till kommittén redovisat i vilkenrapporten
mån riksdagens mål och de preliminära mål uppställts inomsom
MaTs-samarbetet kunnat uppfyllas inom kommunikationsområdet.
Målen har enligt de olika miljöhot har13 identifieratssorterats som av
Naturvårdsverket. slutsatserna redovisas det följande.i
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Naturvårdsverket ochuppfattningar mellanolikafinnsDet
mycket utsläppen harBilindustriföreningen/Vägföreningen hurom

det gällerkatalysatorreningen.bland Närminskat till följd annatav
mycket utsläppenuppgifterna hurkväveoxider varierarutsläpp omav

ochmellan -9 % -39 %.sedan 1980minskat

l utvärderingNaturvårdsverkets5.4.1

tilliNaturvårdsverketsslutsatsernasammanfattasföljandedet rapportI
kommittén.

Klimatpåverkan
i

de totalanuvarande trender kommerenligtutvecklingen fortsätterOm
återgå tillRiksdagens målframöver.ökakoldioxidutsläppen attatt

utsläppen frångälleruppnås inte. Detsammanivåer år 20001990 års
uppfyllerklimatpåverkandeövrigatransportsektorn. För gaser

dikväveoxid.det gällerminskning,målettransportsektorn närutomom

ozonskiktetUttunning avl
1

l ochfluorföreningar CFCstabilaavvecklingmålRiksdagens avom
vidanvänds inte längreuppnådda. CFChittillsfårHCFC anses vara

l klimat-köldmedium iellerskumplastdetaljertillverkning somav
Sverigesoch fartyg.kylanläggningar i bilarelleranläggningar

upphört.ihalon harförbrukning stort settnumeraav

mark ochFörsurning vattenav

Sverige harsvaveldioxidutsläppen iför minskningRiksdagens mål av
totalagrad deminskat iutsläpp harVägtrafikensnåtts. samma som

sjöfarten,skett inomminskning har intemotsvarandeutsläppen. Någon
uppfyllerintetransportsektornutvecklingen inomvilket gör att

totala utsläppen.mål för deriksdagens
medkväveoxidutsläppende totalaminskningmål förRiksdagens av

harVägtrafikens utsläpphar inte nåtts.till 1995från 1980%30
ökat.sjöfart och flyg harinomutsläppenminskat, men



190 Utvärdering trafikpolitiken SOU 1996:26av

F otokemiska oxidanter/marknära ozon

Nuvarande trend pekar riksdagens mål for minskningmot att av
flyktiga organiska kolväten VOC inte riktigt kommer nås.att
Trañkverken bedömer dock transportsektorn kommer klara sinatt att
del, främst till följd minskade utsläpp inom vägtrafiken. Ytterligareav
åtgärder krävs inom sjöfarten, framför allt fritidsbåtama. Utvecklingen

kväveoxidutsläppen har behandlatsav ovan.

Tätorternas luftföroreningar och buller

Halterna koloxid, svaveldioxid och har minskat och riksdagenssotav
mål har klarats. Kvävedioxidhaltema har också minskat, men
överskridanden riktvärdena kommer sannolikt förekomma iattav
storstadsområdena år 2000. går inteDet entydigtäven påatt svara om
målet för minskning cancerframkallande kommer uppnås.ämnen attav
Totala utsläppet har minskatVOC med cirka det15 %, finnsav men
inget underlag för bedöma utvecklingen halterna dessaatt av av

benzen, i tätortsluften.ämnen, t.ex.
Antalet människor för höga bullemivåer har minskat,utsättssom

det långsiktiga bullermâlet kommer inte uppnås inomattmen
överskådlig tid.

Övergödning mark och vattenav

Utsläpp kväveoxider har behandlats När det gällerav ovan.
vattenburna utsläpp kväve har ändrade metoder för avisning ochav
halkbekämpning vid flygplatser bidragit till minskning.en

Påverkan metallergenom

Transportsektom har i hög bidragit till uppfylla måletatt attgrag om
sluta använda bly blyad bensin inte längre säljs förattgenom
användning i motorfordon och för marint bruk.
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Påverkan organiska miljögiftergenom

kolväten frånUtsläppen polyaromatiska vägtrafiken har minskat.av
metoder forBanverkets ändrade ogräsbekämpning banvallar

uppfyller målet halverad användning bekämpningsmedel.om en av

spridning främmandeIntroduktion och organismerav

beträffande främmande organismer i ballastvatten.Arbete pågår Målet
förekomma kan inteintroduktion inte ska nått.ännu sägasatt vara

Nyttjande mark och produktions- ochvattenav som
försörjningsresurs

Arbete pågår det gäller skydd grundvatten, sjöar och vattendrag.när av

Exploatering och för bebyggelse, anläggningar ochmark vattenav
infrastruktur

Ökad användning miljökonsekvensbeskrivningar har lett tillMKBav
avvägningarna vid detaljlokaliseringnoggrannhet istörre av nya

infrastrukturanläggningar. fysiska planeringen har dock inte lettDen
transportsnålare samhällsstrukturer.till

områdenAnspråk värdefullasärskiltmot

påverkan på funktionella samband inomInfrastrukturanläggningars
och landskap har inte beaktats tillräckligt. Vägkantema harekosystem

fått betydelse for bevara den biologiska mångfalden.många håll att

kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukterBrutna

Producentansvaret för bilåtervinning inte genomfört. Denär ännu
återvinningsgraden hög, potentialen utnyttjas inte fulltverkliga är men

Målet insamlingekonomiska skäl. däck 80 % påär vägut om avav
uppfyllas.att
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Riksantikvarieämbetet kulturmiljön5.4.2 om

god livsmiljö förutsätter aktivmålenriksdagenDe antagna om en enav
Riksantikvarieämbetet har i skrivelse tillkulturmiljön. enomomsorg

hur kulturmiljömålen har beaktats isynpunkter pågettoss
kulturvärden i många fallinfrastrukturplaneringen. konstaterarMan att

för i trafikverkens planeringsprocess.uppmärksammats allthar sent
huvudsakligen fokuserat på undvika intrång ochharDessutom attman

tillvarata kulturvärden vid projektering.efter aktivtinte strävat att
kulturmiljön och dess värde enligtkunskaperBristande är,om

tillräcklig hänsynorsak till inte tagitRiksantikvarieämbetet, att manen
infrastrukturplaneringen. miljönsDenkulturvärden itill yttre

punktformigatrafikverken oftast uppfattatskulturvärden har somav
karaktärsdrag ochborde betraktasde i ställetskyddsområden, när som

strukturer i landskapet.
frånnegativt luftföroreningarnapåverkatsKulturmiljön har av

har iblandbyggnader, hällristningar,Historiskatrafiken. runstenar etc.
Riksantikvarieämbetet pågårvittringsskador. Vidomfattande en

skador.inventering dessarikstäckande av
deltakulturvårdande måsteRiksantikvarieämbetet att organanser

den historiskaoch arbeta församhällsplaneringenaktivt i göraattmer
framtidens landskap.närvarande i Detsynlig ochdimensionen äräven

möjlighetvärde harmedvetenförst att taär ettnär mansomomman
expertstödförhålla sig till det. Behovetskatill hurställning avman

kunskapsunderlagoch är stort.

Miljökonsekvensbeskrivningar5.4.3

fått alltmiljökonsekvensbeskrivningar MKBharUnder 1990-talet en
hur samhället skaunderlag infor beslutviktigttydligare roll ett omsom

utvecklaSyftet medfysiska miljön. MKBnyttja den är att en
och hushållar medmiljönbeslutsteknik värnar naturresurserna.omsom

återfinns imiljökonsekvensbeskrivningarBestämmelser t.ex.om
väglagen och lagenmiljöskyddslagen,vattenlagen,naturresurslagen,

banlagen.byggande järnvägavom
föri arbetsplanertillämpat MKBtrafikområdet harPå vägarman

gäller också enligtSedan februari 19961980-talet.sedan slutet av
miljökonsekvensbeskrivas. förjämvägsprojekt ska MKBbanlagen att

nivå har också utarbetats iövergripandetrafikanläggningar på mer
och bygglagen.översiktsplanering enligt plan-

pekarvägprojekthittills från MKBErfarenheten mot attav
analysvarje enskilt objekt harkvalitet.fått allt bättre Föranalyserna en
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buller eller lokalt förhöjdaeffekter såsom intrång,lokalagjorts av
har däremot ofta ellerregional nivå småavgashalter. Utsläpp på synts

områdets totala belastning, eftersomjämfört medförsumbara
enskilt objekt endast liten delvarjetrafikförändringen utgör en avav

trafiken.den totala

l
ll

Utvärderingar MKBI av

l publ. 1990:26, i samråd medpublicerade år 1990 VVVägverket

l Svenska Kommunförbundet, utvärderingNaturvårdsverket och en av
genomförts underenligt väglagen, vilkamiljökonsekvensbeskrivningarl konstaterade effekterna för naturmiljö ochperioden 1987-89. Man att

väl, beskrivningarnabehandlatsrekreation hade att avmen
ochförbättras. Vidare bullerkundeâtgärdsförslagen var

vattenföroreningar ochbehandlade, medanvälluftföroreningar
fall sådanabeskrivningarna. deförekom i Isällanvibrationer

de väl behandlade.förekombeskrivningar var
för vägobjekt påvissa brister ihar konstaterat MKBStatskontoret

beskrivningarna förlänsnivå. Man äratt vaga.anser
börjankommer i 1996Riksrevisionsverket RRV att avrappor-av

tillämpats inom ochhargranskning hur MKB väg-tera avenj
l förhar funnit antal hinder MKBvattenbyggnadsområdena. RRV attett
l statsmakterna avsåg.miljöpolitiska instrumentblifullt ska detut som

svårigheternamiljöeffekter,beskrivningenbl.a. brister i igällerDet av
I exploatör respektivei hålla isär rollernavägmyndigheternaför att som

för huravsaknad tydliga riktlinjer MKB-l granskare MKB samt avav
innehålla.MKB-dokument ska Föroch vadska tillarbetet att

skärperförslagmed problemen lämnar RRVtillkomma rätta som
vägbyggnadsprocessenansvarsfördelningen iförtydligarlagstiftningen,

MKB-dokument.ställninglänsstyrelsernasoch stärker som gransare av
områdenolika visasbrister i pådet kan finnas MKBAtt attav

M93/ 1928/9 harunder M95/2722/9 ochbeslut 1995regeringen i två
detaljplaner i det första falletbeslutkommunalaupphävt om —

grund dendet andra fallet påsaknats och igrund MKB attatt avav
undermålig.varit

nivåpå strategiskMKB

effekternabeskrivakoncentreradehittills varitharMKB att av
koldioxid-ökadeNationella miljöproblem,enskilda objekt. t.ex.som

deninte MKB.utsläppen, framgår typenav av

16-03127



Utvärdering trafikpolitiken194 SOU 1996:26av

heller kanInte vid objektsvisa iMKB regel få överblickman en
hur landskapet förändras på längre sikt. Ofta handlaröver det små,om

successiva förändringar och i sig inte påverkarsom var en
omgivningen så mycket under längresammantagnamen som en
tidperiod kan ha förvandlat landskapet på påtagligt sätt.ett

förMetodik analysera dessa aspekter miljöpåverkanatt påav
eller ellersystemnivå strategiska miljöbedömningar harprogram- som

hittills saknats, efterfrågas både i Sverige och internationellt.men nu
Sverige bidrar också i utvecklingsarbetet detta inom ochFN EU.av

avsnitt "The FifthI 7.3 Action frånProgramme" EG-av
kommissionen the"Given goal of achievingsägs sustainableatt
developement only logical, essential, applynot toseems an

the enviromental implications of relevant policies, plansassessment on
and programmes". alltså förMan kunna nå hållbaratt attmenar en
utveckling det logiskt, för inte nödvändigt, kunnaär sägaatt att
miljökonsekvensbeskriva planer och inte bara objekt.även program,

arbetsgrupp knuten tillEn DG vidXI EG-kommissionenärsom
arbetar f.n. med utforma förslag till definitioner, omfattning ochatt
avgränsningar för "strategic enviromental dvs strategiskaassessment",
miljöbedömningar. Vidare det gällande direktivet environmentses om
impact assessment, dvs. projektnivâ,MKB på över.

regeringens skrivelse 1994/95 167 svenskaI Det miljöarbetet EUi:
Inriktning och genomförande lyfter särskilt fram Sverige"attman-

bör huvudsak stödja ändring direktivet för bör särskilti MKB. Vien av
verka för de förslagetdelar innebär ökad hänsyn till deav som en
berörda områdets förutsättningar och värden och betonar MKBxssom
viktiga roll beslutsprocessen Sverige bör vidare verka föri att
arbetet med direktiv för MKB på övergripande, strategiska besluts-

drivs vidare aktivtnivåer och bidrar till utveckling metoder ochav
arbetssätt" sid 33.

Vid för enskilda projekt det möjligtMKB relativt exaktaär göraatt
beräkningar och beskrivningar underlag för juridiskt bindandesom
beslut. Strategiska miljöbedömningar handlar göraattmer om en
riktningsanalys underlag för politiskt beslut inriktningettsom om
inom område.ett

Regional balans5.5

Glesbygdsverket och harNUTEK på vårt uppdrag utvärderat vilkeni
utsträckning riksdagens mål regional balans har uppfyllts samtsom om
vilka åtgärder hafthar betydelse för målet.nåstörst attsom
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regional balans innebär svårigheter.tolkningen begreppetRedan av
de regionalpolitiskaGlesbygdsverket och har tolkat det såNUTEK att

regional balans, uttryckta i mål uthålligmålen syftar till nåatt om
bo och arbetalikvärdig standard och möjlighettillväxt, att var som

effekter den regionala balansen skaOlika åtgärders påhelst i landet.
möjlighetuthållig tillväxt, likvärdig standard ochsålunda attavse

borde besvarashelst i landet. frågaarbeta och bo Den ärsomvar som
regionalpolitiskagjort det lättare nå dekommunikationsbesluten attom

målen.
i fastställa sambanden mellanosäkerhetenPå grund attav

har i Glesbygdsverkets ochoch regional utvecklingtransportåtgärder
studier hurtonvikten lagts påutvärderingNUTEK:s av

regioner.tillgängligheten förändrats i olika Omtransportutbudet och
har intehaft positiv eller negativ utvecklingregionersedan dessa en

sysselsättningen slårMinskningen i den totalaanalyserats.särskilt
Förbättrade kommunikationer har intealla regioner.igenom i änannat

under demöjligheterna erhålla arbetekunnat Ökamarginellt att
periodengivits under 1988-93.förutsättningar som

investeringarna haft förbetydelse harVilken5.5.1

regional balans

hänsynstagandenregionalpolitiskatrafikverkensEfter genomgången av
haringet verkenoch slutsatsenGlesbygdsverket NUTEKdrar att av

planeringen.balansmålet den långsiktiga Detregionala iprioriterat
har förvilka effekter investeringarnaiakttabetyder det svårtär attatt

utvecklaanledningverk har hafteftersom ingetregionerna, ännu att
målet regional balans.förutvärderingssystem

vilkadärför stället studerathar iGlesbygdsverket och NUTEK
haft tillgängligheten.infrastruktur har påinvesteringar ieffekter som

regional nationellsåväl lokal ochmått påhar konstrueratMan som
restid tilltillgängligheten harlokalatillgänglighet. Den mätts som

tillgänglighetenregionalaoch kommuncentra, dendagligvaruservice
nationellautbildning denregionsjukhus och högrerestid till samtsom

med inrikesflyg.till flygplats Dessutomrestid med bil närmastesom
järnvägsstation med tåguppehålltillmed bilhar restiden närmaste

studerats.
investeringar och åtgärder itycks de årensanalysernaEnligt senaste

samtliga regioner.i tillgänglighet imedfört förbättringarövrigt ha
ochvarierande mellan regionernavarit mycketUtgångsläget har

Påtagliga föränd-och tätortsområden.landsbygds-mellan glesbygds-,
lett tillflygplatser,satsningarnauppståttringar har somgenom
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förbättringar för glesbygden och de delarna landet. Denorra av
begränsade satsningarna på reinvesteringar, drift och underhåll av

har haft negativ inverkan på denvägnätet regionala balansen,en
eftersom behoven i hög grad koncentrerade till deär delarnanorra av
landet och till det lågtrafikerade i glesbygd och landsbygd.vägnätet

Glesbygdsverkets och NUTEK:s slutsatser utgångsläget i dettaär att
avseende oerhört varierande såväl mellan regionernaär inom dem.som
Tillgänglighetsanalyserna indikerar dock förbättringen varitatt
tämligen lika mellan regionerna, vilket obalansen i formgör att av
varierande tillgänglighet kvarstår inte ökar. Den enda synbartmen
utjämnande åtgärden de sju regionala flygplatser tillkommit.är som
Nedläggningen tågtrafik i delen landet har försämratav norra av
möjligheterna välja tåg transportalternativ.att som

Beräkningarna osäkra och resultaten får inte övertolkas.är
Exempelvis inte beräkningarna hänsyn till de i Norrlandslänentar
omfattande tjällossningsrestriktionerna. figurI 5.2 redovisas hur dessa
har utvecklats.

figuren framgårAv tjälavstängningama i hög gradatt är
koncentrerade till de delarna landet och de tenderar öka,att attnorra av
vilket givetvis till viss del förklaras med klimatskillnaderna. En
betydande faktor emellertid i har standard.är vägarnaatt sämrenorr en

Tjälavstängningarna medför betydande kostnader för i första hand
skogsnäringen. SkogForsk har i Vägstandardens inverkanrapporten
på skogsindustrins råvara beräknat merkostnaden för skogs-att
näringen uppgår till mkr750 år.över per

Vilken betydelse har5.5.2 avregleringen haft

enligt GlesbygdsverketDet och osäkertNUTEK vilka långsiktigaär
regionala konsekvenser avregleringarna medför. Erfarenheter i andra
länder visar det kan lång tid innan marknadens aktöreratt ta anpassat
sig och de långsiktiga effekterna blir synliga. Konkurrenstrycket i
Sverige har blivit i flera de avregleradeän väntatsvagare av
branscherna. därför för tidigtDet dra slutsatserär att om
avregleringens långsiktiga effekter. gäller bådeDetta generellt och för
dess regionala konsekvenser.

Potentiella vinster avregleringar, i frånvaro kompletterandeav av
åtgärder, kommer främst tillfalla konsumenter i tätbefolkadeatt
områden, där förutsättningar för fungerande konkurrens uppståratt är

i högreGenom utsträckning regleringsstrukturstörst. att anpassa ny
efter lokala marknadsförhållanden ökar förutsättningarna för positiva
effekter avregleringar i glesbygd. Förhoppningarnaäven attav om
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effekter i alla i frånvarofå positivaavregleringar ska ortstyper av
formförefaller överdrivna. Någonkompletterande åtgärder avvara

nödvändiga for måletsidafrån samhälletsåtgärder att om ensyns
i landets alla delar.tillgänglighet ska kunna uppnåsrimlig

I1994iI1992 1993E1989 I199O E11991.1988

län

250000150000 200000100000500000

dygnskm

Värdenamellan 1988 och 1995.TjälIossningsrestriktionerFigur 5.2 anger
NUTEK.Glesbygdsverket ochKälla:antal dygnskilometer.avstängning i
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Vilka regionala utvecklingskonsekvenser5.5.3 har
kommunikationsåtgärder

Forskningen har enligt Glesbygdsverket och NUTEK ganskagett
entydiga frågan investeringar i infrastruktur kan bidra tillsvar om
den regionala tillväxten. Investeringar i och järnvägar uppvisarvägar
generellt låga kostnadsminskningar för näringslivets itransporter
förhållande till investeringskostnaden. Förutsättningarna för den
långsiktiga tillväxten inom näringslivet påverkas därför inte ett
påtagligt sätt.

effekterAndra kan emellertid motivera investeringar. finnsDet en
mängd samhällsekonomiskt lönsamma investeringar i transport-
infrastruktur. Effekterna dessa investeringar huvudsakligen andraärav

direkta kostnadsminskningar för näringslivet. möjlig potentialEnän
för ekonomisk tillväxt infrastrukturinvesteringar de kanär attgenom
skapa arbetsmarknader. Trafikverken saknar emellertid verktygstörre
för ändamålsenligt analysera dessa effekter. Sådanasättatt ett
verktyg behöver därför utvecklas.

har5.6 järnvägen utvecklatsHur

samband med trafikpolitiskaI 1988 års beslut vissa mål ochantogs
åtgärder för järnvägsområdet. skulleJärnvägen förutsättningar attges
spela viktig roll konkurrenskraftigt, miljövänligt ochetten som
energisnålt transportmedel. vägtrafikmodellEn infördes och deladesSJ
i affärsverk för tågtrafiken och banverk för infrastrukturen.ett ett

skulle köpa sådan interregionalStaten persontrafik stomnätet som
inte kunde bedriva företagsekonomiskaSJ villkor ärmen som

regionalpolitiskt trafikhuvudmännenönskvärd, och fick trafikerings-
för persontrafiken länsjärnvägarna. Vidare skulle kraftfullrätten en

kombitrafiken.satsning pågöras
har till kommitténSJ lämnat underlag för utvärdering dessaett av

delar det trafikpolitiska beslutet.av

utveckling5.6.1 transportmedelJ ämvägens som

Staten har förbättrade förutsättningarSJ fungera företaggett att ettsom
i marknadsekonomi. har iSJ sin genomfört mängd internaturen en
förändringar för konkurrenskraften.stärka Resultatförbättringsmåletatt
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miljard har uppnåtts. har blandpå kronor Detta1 annatman
minska personalen från i börjanåstadkommit 29 000attgenom av

mindre denna minskning berörs cirkatill 14 000 år 1995. Av1988 än
och avyttring verksamhet. Underbolagisering0005 av sammaav
ökat.period har transporterna

persontrafiken har snabbtågen introducerats. hundratalEttInom
cirka har modemiserats. godstrafikenstationer och 500 Inomvagnar

och vagnslasttrafiken koncentreratshar kombiverksamheten och
rationaliserats kraftigt.

statistisk jämförelse visar Sverige har den överlägsetEn att mest
transportarbetet i relationeffektiva järnvägen i Europa sätterom man

Banverket.antal anställda ochtill SJ
Jämvägstrañkens volymmässiga utveckling redovisas i tabell 5.1.

marknadsandelar infördes,Enligt tappadeSJ när momsen resorman
återhämtas. minskadedenna förlust på Denär väg attnumen

ökademarknadsandelen för godstransporter beror enligt SJ på den
lastbilar.bruttovikten och förändrade beskattningen av

Järnvägstrañkens volymmässiga utveckling 1988-94. Källa:Tabell 5.1.
SJ.

1988 1994Persontrafik, mdr personkm
långväga 3.910 mil 4,4

2.2mil 1,9kortväga 10

Marknadsandelar
långväga % %14 13

% %2.4 2,7kortväga

18,7 19.1Godstrafik, mdr tonkm
MarknadsandeLIångväga 28,1 % 27,3 %

dåvarandeUppdelningen SJ5.6.2 av

heltäckande dåvarandeinte gjorts någon utvärderingharDet ännu av
för föri affärsverk tågtrafiken och banverkuppdelningSJs ett ett

Statskontoret kommer regeringens uppdraginfrastrukturen. göraatt
och överlämna denna till kommittén.sådan utvärdering under 1996en

för-till kommittén pekar emellertid SJ redan någrasinI rapport nu
uppdelningen.och nackdelar med
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fördelarna blandTill räknar ökad rättvisaannat gentemotman en
andra trafikslag och trafikföretag och intresse för järnvägensatt statens
infrastruktur ökat.

det dock nackdel har fått mindreSJ stor attanser vara en man
påverka hur infrastrukturmedlen används. finnsmöjlighet Detatt en

prioriteras förerisk för investeringar underhåll och smärreatt stora
fåttreinvesteringar. Enligt har i flera år fåSJ växelvänta attman en

signal eller sidobana elektrifierad samtidigtinlagd, uppsatt en somen
miljardprojekt har pågått. också det för liteManstora att satsasmenar

underhåll,reparationer och del de störningar ipå trots att storen av
med bannätettrafiken hänger beror på signal- ochsom samman

växelfel.
problem snabbt kan behöva genomföraSJEtt ärannat att

trafiken inte med BanverketsFörändringar på sätt stämmerettav som
detta omläggningen godstågplanenplanering. exempel påEtt är av

vilken stred Banverkets pågående upprustning1994, mot av
rangerbangårdar.

klart samband mellan fordon och banaEnligt finns ocksåSJ ett som
vad infrastrukturkostnad. billig banadet svårt urskilja Enärgör att som

dyra fordon med lutningsmekanism. Då måstekan trafikeras med
egentligen infrastrukturkostnad.trafiken bära vad ärsommer av

regionalpolitiskt motiverad trafik5.6.3 Köp av

regionalpolitiskt motiverad trafik SJ.köperStaten stomnätet av
affärsmässigt utförd.upphandling inte särskiltEnligt dennaSJ är

Ävenfastställer förväg det belopp får användas.Riksdagen i som
bestämt i förväg.upphandlingens omfattning iär stort sett

minskat sedan skapamedel anvisat har 1988. FörDe attstatensom
harför fortsatt drift olönsam trafik, inteförutsättningar av som

eller inte längre upphandlar, har SJoffererats till statenstaten som
trafikhuvudmän. delantal samarbetsprojekt med berördabedrivit Enett

har resulterat i avtal, för andra projekt fortsätterdessaav
harsamordningen med trafikhuvudmannaavtaldiskussionerna. Genom

motiverad trafik fått successivtköp regionalpolitisktstatens enav
struktur.förändrad

på länsjämvägamaTrafiken5.6.4

länsjärnvägsreformen trafikhuvudmännen självamedAvsikten attvar
avtaladevilken tågtrafik ville ha kvar. Statenskulle få bestämma man
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och SvenskaKommunförbundetSvenskaLandstingsförbundet,med
utmed banornatrafikenanslag förSLTFLokaltrañkföreningen om

busstrafik.ellertill tåg-användasfårAnslagenunder tio år.
fördet svårthar gjorttidsbegränsningentioårigaDen

Även högasatsningar.långsiktigaåstadkommatrañkhuvudmännen att
medverkarstatsbidrag,täckas viakanintefor fordon,kostnader som

dockharBlekinge kustbanatrafiken ettosäkerheten. Förtill
tecknaskunnatKustpilentrañkeringavtal attlångsiktigt genomom

fordon.leasinganslag försärskildamedgickstaten av
de länsbanorna:fem 25upphört påpersontraftkenEfter har1988 av

Haparanda-Boden0
Arvidsjaur-Jöm0
Storuman-Hällnäs0
Bastuträsk-Skellefteå0
Mellansel-Ömsköldsvik0

Norrland.ilänsbanorallaupphört påsåledesharTrafiken nästan
enligtutvecklatsharkvarvarande banorpåAntalet resenärer

tabell 5.2.

VTI-Källa:pá och 1995.1984IänsbanornaresenärerAntalet5.2.Tabell
1995-10-27.Banverkettillrapport

veckaAntal resenärer per
19951984Bana

260014400Långsele Sundsvall-
12401390BorlängeMalung -

130002360VästeråsLudvika - 3100‘2290KilTorsby -
59002190HåkantorpGårdsjö -
70001980Borås Varberg- 12100‘9500GöteborgStrömstad -
51925530NässjöHalmstad -
40974420OskarshamnNässjö - 6692HalmstadHyltebruk -
2228Åseda 1760Nässjö -
64701460VärnamoJönköping - 47002530HultsfredLinköping - 40003310VästervikLinköping -

1200010230YstadMalmö -
145005850KristianstadKarlskrona -

åren på olikagrundmellan1 jämförbaraintevärdenAlla är1993/94. avAvser
linjeavgränsning.

upphörjuni 1996Persontrañken
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Banoma Västerhaninge-Nynäshamn, Södertälje H-Södertälje C och
Kävlinge-Landskrona inte medtagna, eftersomär de trafikeras av
omfattande lokaltrafik och de långsiktiga trafikeringsavtalen är
tecknade före år 1988.

påMatartrafik länsjärnvägar

Sedan har1991 fier aktörer fåttSJ möjlighetän trafikera länsbanor.att
har tillkommitDet 8 privata matartrafikbolag trafikerar 14 linjer.som

För närvarande hanterar dessa cirka 60 000 vagnslaster året ochom
viktigt komplement tillutgör SJ:s godsverksamhet.ett Matarbolagen

drivs i småskalig form och har lokal förankring med näringslivet.en

5.6.5 Kombitrañken

Med kombitrafik vi här all trafik med lösa lastbärare, dvs trailer,menar
container och växelflak. Ett ytterligare villkor lastbärama skaär att
hanteras vid någon kombiterrninal.

Med denna definition hanterades före det trafikpolitiska beslutet
cirka 3 miljoner i kombitrafik 1986. detI trafikpolitiskaton beslutet

riksdagen mål miljoner10satte kombigods årett 2000. Förtonupp om
närvarande årsvolymen cirka miljonerär 4 och ökningama inteton är
särskilt år från år. Det därför knappast troligt riksdagensstora är att
mål kommer uppnås.att

finnsDet enligt fleraSJ orsaker till detta. viktigasteDe är att
utvecklingsbidraget för kombitrafik avvecklades 1991, vägtrafik-att
skatten sänktes och den1993 tillåtna högsta totalvikten för lastbilaratt
har höjts. Man också det finns tröghet hos åkarnaatt attmenar en
utnyttja kombikonceptet och standardiseringen lastbärare inte haratt av
drivits tillräckligt hårt. Huvuddelen lastbilamas släp fortfarandeärav
inte anpassade till kombitrafik och det för mycket luft måsteär som

omkring i kombitågen.transporteras Detta emellertidär ett gemensamt
europeiskt problem.

Effekterna5.6.6 några tågsatsningarav nya

Tekniska harhögskolan i Stockholm KTH vårt uppdrag analyserat
effekterna de satsningar har gjorts på X2000 mellan Stockholmav som
och Göteborg på Kustpilen i Blekinge. Resultatensamt ipresenteras
forskningsrapporten ågtrafikensT möjligheter på den framtida
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hittillsvarandeoch slutsatserSammanfattningresemarknaden av-
Trafik- ochavdelningenvidJärnvägsgruppenFoU transport-inom

följande.detsammanfattas iochplanering
denWibeprofessor SörenstudiedessutomredovisarVi omaven

Östersund.ochSundsvallmellanMittlinjens.k.

Kustpilen

Malmömellanintroducerades år 1992KustpilenRegionaltåget
BlekingenedläggningshotadetidigaredendelvisKarlskrona,och

Kustbussen.medkompletterades år 1994Kustpilentrafikenkustbana.
meddvs.från till 88,vecka ökat 53antaletharSedan turerstarten per

sträckanhelapåmed minuterrestiden 20sjönkVid66 %. starten
inte kunnathar sedantimmar,drygt 3KarlskronaMalmö tar men-

tredubblats.trafikanterantalethardettasänkas Trotsmer.
mycketmedtåglösningattraktivförklarasResandeökningen av en
kraftigtökatdirektförbindelser harochantalettåg,bekväma tureratt

realt.därmed minskatochstillahar legatpriset i settstortsamt att
restidenförkortakommerbananupprustning attpågårNu somaven
fortsättakommeroch vissa tågplanerasTimmestrafik attytterligare.

Köpenhamn.till

GöteborgochStockholmX2000 mellan

Göteborg årochStockholmtrafik mellaniX2000Snabbtåget sattes
huvudsakligmedochsuccessivtskettharIntroduktionen1991. en

affársresenärer.inriktning på
ochStockholmmellanflygresandetochhar tâg-Totalt sett

varitharsannoliktbilresandetmedan1990,sedanökatGöteborg
ochstuderar tåg-enbartnågot. Omminskatellerkonstant man

år 1995.till 56 %år 1990från 41%tågandelen ökatharflygresor
ungefär 1,2år 1995ändpunkttilländpunkttågresenärerAntalet var

miljoner.cirka 0,9medan flygresenäremamiljoner, var
flyget. Kortkommer frånpå X2000tågresenäremaflestaDe nya

tillförklaringenimageeffektkomfortoch ärservicerestid, hög samt
framgångar.X2000:s

ochmed X2000-tågutbudetkraftigt utökathar SJjanuari 1996Från
billigautbudmedtill privatresenärerockså störresigriktar avnuman

platser.
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Sundsvall-ÖstersundMittlinjen

Trafikeringen på den så kallade Mittlinjen har på uppdrag av
Arbetsmarknadsdepartementet, Kommunikationsforkningsberedningen

Glesbygdsverket följts professor Sörensamt Wibe. Mittlinjen-upp av
projektet samarbete mellan SJ och länstrafikbolagenär i Jämtlandsett
och Västernorrlands län med inslag statligt stöd. Mittlinjen mellanav
Sundsvall-Östersund har trafikerats sedan 1992 och har SJ:sersatt
förbindelser med fjärrtåg/buss och Jämtlandsbuss busslinjerAB:s
mellan de två städerna. trafikeringenDen har sänkt restiden pånya
sträckan med 30 minuter jämfört med tidigare förbindelser. Dessutom

Årtåget uppehåll på fler hållplatser tidigaregör tåg/busslösning.än
1995 hade resandet utefter banan ökat med åtta gånger.nästan
Dessutom har bussresandet utefter sträckan inte minskat. främstDet är
arbets- och utbildningspendling de resande-genereratsom nya

Ökningen tågresandet förklaras främstströmmama. tåget görattav av
uppehåll flerpå stationer och det inte längre nödvändigt bytaatt är att
mellan buss och tåg.
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i dagTrañksektorn

Trafiken och6.1 transporterna

dramatisk ökninghar medförtunder 1900-taletUtvecklingen aven
Vid seklets börjangeografiska rörlighet.befolkningens reste en vuxen

dag. Rörlighetenkmgenomsnitt mindre 1i är närainvånare än nuper
för kvinnor. Vioch dag, någotkm45 större män än reservuxenper

blivitharförr,lång tidungefär likadock transporternanu som
snabbare.

detta möjligt.utveckling gjort DetDet är transportsystemens som
ochmateriella välfärdökademellan vårstarka kopplingarfinns

betydelsegrundläggandeexpansion. Transportemastransportsektorns
minska.knappastkommer att

medfört struktur-transportmöjligheternautökadehar deSamtidigt
människor inteeffekter. Månganegativamed vissaförändringar som
kommersiell, socialförsämrad tillgång tillfåtttill bil harhar tillgång

kulturell service.och
olägenhetermedför ocksåtrafikDen transporterna genererarsom

därförföljer måsteFördelarnaproblem. vägasoch transporteravsom
samhällettrafiken Planeringenoch störningarde riskermot avger.som

behovetinriktasallt kommitharoch attatt mottransporterna avmer
medförenligttillfredsställas påska sätt äretttransporter ensom

samhällsutveckling.varaktigt hållbar
ekonomiskatill deninte enbart knutenEfterfrågan på ärtransporter

ochlivsmönstergrad till förändringarockså i högutvecklingen utan av
också hautvecklingen kommertekniskavärderingar. Den storatt

betydelse.

1950Fyrfaldigad reslängd sedan

femfaldigats. Underpersontrafikarbetet i SverigeSedan har1950
innebär viökat medbefolkningen 24 %. Dettatid har att resersamma

gjorde 1950.och i dag vad viårlängrefyra gånger änper person



206 Trafiksekwrn idag SOU 1996:26

Ökningen har framför allt skett bilresandet har ökat.attgenom
ÅrHuvuddelen hushållen har skaffat sig bil under denna tid. 1954av

bilinnehavet bilar75 1000 innevånare och 1994 hade det stigitvar per
till 410 bilar innevånare.1000per

Figur 6.1 visar utvecklingen ända sedan början 1950-talet imättav
antalet personkilometer.

miljarderpersonkm
160.0

140,0 --
120,0 --
100,0 -v
8o0 " personbil
60,0 -
40,0 —~ järnväg,flyg, övr. kollektivt
20.0 - gång och cykel

: l : l : : 4 :. . .1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Figur 6.1. Persontransporternas faktiska och prognoserade utveckling,
imätt transportarbete. Källa: SIKA sammanställning frånuppgifterav

flera källor.

Figur 6.1 visar också den beräknade resandeutvecklingen vi inteom
genomför några investeringar eller andra åtgärder deutövernya som
redan påbörjade 1997. Figuren försöker således illustreraär de bakom-
liggande utvecklingstendenser vi har räkna med vi ska försökaatt när
uppnå olika trafikpolitiska mål.

Med de givna förutsättningarna skulle bilresoma fortsätta Öka.att
Bilens andel transportarbetet skulle öka från drygt 78 % till drygtav
80 %.

Utvecklingen bilinnehavet de faktorer har starkastärav en av som
inflytande på resandeutvecklingen och dess fördelning på transport-
slag.

Figuren visar det totala transportarbetet med de givnaatt
förutsättningarna beräknas öka med 1,3 år fram till 2010.procent per
Detta lägre ökningstakt vi haft tidigareär underän 1970- och 80-en -
talen ökade trafikarbetet med 2,2 % år.per
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hushållsbudgetendelökandeTransportkostnader av

andelallthar vi ocksåallt längre störrevi använtSamtidigt rest ensom
cirkatransportutgiftema 8 %utgjorde1950påinkomstervåra resor.av

nationalräkenskapema.enligtkonsumtionenprivatatotaladenav
1980-talet.i slutet påcirka %på 17tillsedanAndelen toppsteg en

andelen sjunkit något. TrotsharlågkonjunkturårensdeUnder senaste
medinte nöjtvi såledeskraftigt harhar ökat attinkomstervåra ossatt
andelenresande,på ökatinkomsterandel våraoförändradlägga aven

kraftigt.istället ökathar

bilmedgörsflestaDe resor

ochinköps-ochfritidsresor,allatredjedel utgörsEn avresorav
skola.ochtill arbetemångaungefär likaserviceresoma är resornasom

Hurför 6 %baratotaltTjänsteresoma resornaresorna.avsvarar
figur 6.2.framgårärendenolikasigfördelar av

11%

kolaArbetelsD
TjänsteresaI

serviceInköp,I25%
FritidU
ÖvrigtI

23%

Ärende SIKA 1995.Källa:för6.2.Figur resor.

samtligatredjedelförcykeltrafikoch näraGång- resor.avensvarar
kollektivtrafikenochpersonbilmedutförs60 %Drygt resornaav

fårdmedel uppvisarFördelningen påcirka 8 %för resorna.avsvarar
jämförtantaletbetraktarviannorlunda bildtotaltsåledes när resor,en

trafikarbetet.studerarmed vinär
ellerkilometerpåkorta 5dagunderflesta ärDe resorenresor

kortare 5under dag änalla ärgörsHela 56 %mindre. ensomresorav
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kilometer.kilometer och alla70 % kortare lOär De kortaänav resor
alla samhällsgrupper och förgörs många varierade ärenden.resorna av

Kvinnor, särskilt och gamla, fler riktigt kortagör änunga resor
männen.

Skillnad mellan och kvinnorsmäns resvanor

Kvinnor och väljer till viss del olika fardmedel. Oavsett könmän är
dock bilen det vanligaste och alla 61 %transportsättet görsav resor
med bil. väljerEn genomsnittligt bilen vid änman mer varannan resa,
medan kvinna väljer bil tredje gång hon skaen var resa.

dominerarMännen klart bilförare och kör % den75 totalasom av
reslängden med bil. Kvinnor åker med två tredje-som passagerare -
delar alla i bil kvinnor.ärav passagerare

flyger också dubbeltMän så mycket kvinnor drygtän 7mer som -
flygresor förår respektive drygt för3 kvinnor. färdasmän Däremotper

och kvinnor ungefär lika mycket med cykel och till fots.män

Små skillnader mellan regioner, inom demstora

Restiden, reslängden och antalet relativt lika landet.är överresor
Restiden dag och i genomsnitt minuter68 i hela landet; iärper person
Västernorrlands län och i Hallands län den kortast med 59 minuterär

dag och och i Stockholms län den längst med minuter75ärper person
dag och regionala skillnadernaDe ligger i valetstoraper person. av

färdmedel.
flesta korta.De fyraTre alla dagligagörs är ärresor som av av resor

kortare km10 och kortare km. Bilenän än 5är änmer varannan resa
dominerar knappt fardmedel för de riktigt korta undersom resorna

km och helt för mellan5 och km.5 10resor
genomsnittligaDen reslängden i bil både förare ochsom passage-

kilometerrare 28 dag och i hela riket. Göteborgs- ochär Iper person
Bohus län i Stockholms län den km24 dag och isamt är per person,
Jönköping 36 km dag och Kronobergs län km35 dagper person, per
och på Gotland km33 dag ochsamtperson per person.

1 l verkligheten det antal ingår i kortaär ännu större dåett resor som gruppen resor,
bortfallet den sk glömskeeffekten där. Människor har lättare glömma bortär störst att

de korta oftast till fots, jämfört med de lite längreatt resorna resorna.
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på dominerarvägGodstransporter

detutvecklingdecenniemasför dekaraktäristisktMest senaste av
detryckt framlastbilen hargodstransportarbetetinrikes är att som

ökningstakten fördockår harPåtransportslaget.dominerande senare
medgodstrafikensamtidigtvarit långsammare,lastbilstrafiken som

uppgångsperiodefterInrikessjöfarten harökat något.harjärnväg eng
i tillbaka.eller gått1970-taletunder stagnerat
i utvecklatstonkm harigodstransportarbetetinrikes mätttotalaDet

i godstransportarbetetinrikesdet totalavisarFigurenenligt figur 6.3. att
ochmellan 1993årmed %1,5antagandenvid angivna växaväntas: per

dåperioden 1975-93undertaktsnabbarenågot än2010. Detta är en
och järnvägs-Andelen% år.med 1,2 väg-transportarbetet växte per

förklarasminskar.sjöfartsandelen Dettamedannågotväxertransporter
landbaseradeför deinfrastrukturenförbättringar trans-dels stora avav

Öresundsbron, istrukturella förändringardelsportslagen t.ex. av
transportslag.snabbaregodstransportefterfrågan gynnarsom

tonkilometerMdr

80

70 --

eo n

50 e

40 —~

30 u

20"
sjöfartInrikes

10-

i L 1:e :0 :a: z ::: År2010200019901980197019601950

till 2010.i SverigegodstransporterinrikesUtvecklingenFigur 6.3. av
Ekonomiskjämförelsealternativet.enligttrafikeringochInfrastruktur

1995.SAMPLANKällabasalternativ.Långtidsutredningsenligtutveckling

roll förbetydligtsjöfarten änspelar störreutrikeshandelnI en
ochfigur 6.4 6.5.framgårocksåvilketinrikes varutransporter, av
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Miljonerton
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Summa60.0 -~

fm50,0 --
400 ~Wr/// Sjöfart
30,0

Järnväg20,0 -
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0,0 3
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Figur 6.4. Varuexportens utveckling och fördelning på transportslag
1960-93. Källa: SAMPLAN 1995.

Miljoner ton

60,0

50,0 -~

40,0 -

30,0 -4

20,0

Väg10,0 -
Järnväg
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Figur 6.5. Varuimportens utveckling och fördelning på transportslag
1960-93. Källa: SAMPLAN 1995.
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trafikochinfrastrukturtillSkattemedel6.2

Gällande planer6.2.1

98-miljarders-s.k.detomfattarfinansiellagällandeDe ramarnanu
de1994-2003periodenförbeslutat samtriksdagenpaketet som

första årende fyraförårligariksdagsbeslut getts avsomramarom
anslagsdelbestår ärinvesteringsprogramBeslutatperioden. somav en

41,4avgiftsfmansierad del ärochkronormiljarder99,9 somen
miljarder kronor.

följandefördelar sig sätt:investeringarnaplaneradeDe

Vägar0
krmiljarder34,4Nationella stamvägar

Övriga 7,1riksvägar
7,0Bärighetsåtgärder

miljarder kr48,5Summa

Järnvägar0
miljarder kr38,4Stomjärnvägar

Kollektivtrafik0
krmiljarder9,0Länstrañkanläggningar

4,0storstadKollektivtrafik i
krmiljarder13,0Summa

projektAvgiftsfmansierade0
miljarder kr24,3Dennisleder

0Göteborg
Öresundsbron 8,0

0,4Svinesundsbron
2,7Arlandabanan

miljarder kr41,4Summa

inyinvesteringarforgivnaochmedlenanslagnahittillsDe ramarna
tabellframgårstomjärnvägarochlänstrañkanläggningar avvägar,
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Tabell 6.1. Anslagna medel och givna för nyinvesteringar i vägar,ramar
Iänstrafikanläggningar och stomjärnvägar. Miljarder kronor.

Vägar LTA Stomjärn- Summa
vägar

1993/94 6,42 2,12 5,92
1994/95 5,60 2,24 6,33
1995/96 7,44 2,37 9,15
19972 4,52 1,32 5,34
Summa 24,0 8,0 26,7

förbrukade 24,5 5,0 11,7 41,2
planeringsramar
1 månader18avser
2planeringsram

Sjöfartens infrastruktur, dvs. hamnar och farleder, kommunalaär
respektive statliga och drivs affärsmässiga grunder.

Luftfartens infrastruktur, dvs. flygplatserna, statliga, kommunalaär
eller militära. Olönsamma flygplatser har hittills kunnat få medel från
Luftfartsveket, denna subventionering beräknas avveckladmen vara
till 1997.

6.2.2 Hur används inom de olikapengarna
trafikslagen

Enligt trañkverken har medel för investeringar,använt drift ochman
underhåll under år 1994 enligt nedan. Till sjöfarten och luftfarten har
statliga bidrag lämnats regionalt stöd.som

Tabell 6.2. Banverkets kostnader för investeringar, drift och
vidmakthållande 1994. Källa: Banverket.

vidmakthållandeDrift- Nyinvestering0
mkr mkr

Stomnät 2 652 5 959
Länsjärnvägar 163 -
Summa 2 815 5 959
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underhålldrift ochinvesteringar,förkostnaderVägverketsTabell 6.3.
Vägverket.Källa:1994.

skapandeSysselsättn.Investe-Drift o
åtgärderunderhåll ring

InvesteringDriftmkrmkr o
underh.

mkrmkrl
3 5869001Nat.stamvägar

2i 382853Övriga 1900riksvägar
8752E

‘å 5671183Länsvägar
‘I 877Kollektivtrafiken -E 1 740142Länsjärnvägar -

1 997025918 75Summa
1 LTA-medel
2 och Iänsvägar.riksvägarövriganationella vägar,dvs.samtliga vägar,Avser

Luftfartsverket.Källa:flygtrafik 1994.vissstöd tillStatligtTabell 6.4.
mkr
5,0flygtrafik iföretagsekonomiskt olönsamUpphandling av

Östersund-UmeåNorrlandinre
l 30,2flygplatserkommunalatillSkogslänsbidrag
1 12,4kommunala flygplatserfemtillResultatutjämningsbidrag
1 nedsättningUtformasanslagegentligtInget avsom

på Luftfartsverket.förräntningskravstatens
47,6Summa

Sjöfartsverket.Källa:1994.viss sjöfarttillstödStatligtTabell 6.5.
mkr
149GotlandstrañkentillTransportstöd

62kanaltrafikförErsättning
211Summa
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6.2.3 Kommunala och enskilda resursinsatser

Kommunerna investerade cirka1994 1 200 mkr i kommunala ochgator
Drift och underhåll dessavägar. kostade cirka 3 600 mkr.av

ÅrStaten bidrag till enskilda 1994 bidragetvägar. cirkager var
630 mkr, riksdagen har beslutat halvera bidraget från år 1996.attmen

Kommunerna anslog år 1994 cirka 210 mkr i bidrag till enskild
väghållning. Samtidigt skötte enskilda för drygt mkr.vägar 125man

Det enbart cirka 7 400 milär 28 500 mil enskilda fårvägarav som
bidrag. Det svårt bedöma hurär att privatpersonerstora resurser som
och företag lägger ned enskild väghållning.

Skattemedel6.2.4 till trafik

avsnittI 6.2.2 har vi redovisat stöd till Gotlandstrafiken genomstatens
Sjöfartsverket Östersund-Umeåoch köp flygtrafik på linjenstatens av
genom Luftfartsverket.

köperStaten också regionalpolitiskt motiverad jämvägstrafik för
cirka 440 mkr år trafikhuvudmännen cirkasamt 200 mkrper genom

år i bidrag till trafiken utmed länsjämvägama.per
Transportstödet för Norrland uppgår till cirka 300 mkr år.m.m. per
Därutöver samhället, kommuner och landsting,satsar storagenom

på lokal och regional kollektivtrafik, färdtjänst, Skolskjutsarresurser
och sjukresor. Sammanlagt skattemedel i storleksordningenavsätts 13
â 14 mdkr för dessa ändamål.

6.3 fattas beslutHur infrastrukturom

harStaten form för infrastruktur inom följandeen av ansvar
kommunikationsområden:

Vägtrafik0
Jämvägstrafik
Flyg
Sjöfart
Post
Tele
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Vägtrañken6.3.1

för delandsbygden ochför allmännadethar vägnätetStaten ansvar
förharitrafikledema Kommunernaövergripande tätortema. ansvar

gäller förregelsystemväghâllningen i Detlokaladen tätortema. som
regering. Vissariksdag ochbeslutasallmännatrafik det vägnätet av

Härtill kommerkommunerna.beslutastrafikföreskrifterlokala ettav
enskildaomfattande vägar.nät av

Vägverkets ansvar

väghållning.för frågorförvaltningsmyndighetcentralVägverket är om
planeringväghållning,föruppgifterVerkets är statensatt avsvara

kollektivtrafik-till ochstatsbidragfördelning vägarriksvägar, av
enskildtillför bidragsgivninganläggningar samt svaram.m.

väghållning.
generelltharVägverkets arbeteförGrunden är ettatt ansvarman

hargenerelltsådantdel iSomvägtransportsektorn.för ett ansvaren
miljö,trafiksäkerhet,frågorförsektorsansvarVägverket ett om

yrkestrafik.kollektivtrafik ochhandikappanpassning,
Styrningverksamhet.VägverketsbeslutarregeringochRiksdag om

planerings-denregleringsbrevochinstruktionsker samt genomgenom
investeringar iplaner förfram tilllederbeslutsprocessoch som

infrastruktur.trafikens
ochunderhålldrift,Finansieringen Vägverket inklusiveav

budget.investeringar sker viai vägnätet statens
förordningenregleras iför de enskildastatliga vägarnaDet ansvaret

tillAnslagetväghållning.till enskildstatsbidrag1989:891 om
ochtill driftoch delsinvesteringartillanvänds delsenskilda vägar

underhåll.

organisationVägverkets

ochhuvudkontormedtid organiseratunder långVägverket ett envar
emellertidharden januari 1992Sedan 1i varje län.vägförvaltning

uppdelad iorganisationenorganisation. Den ärVägverket nyaen ny
produktionsdivisionen.ochväghållningsdivisionendivisioner:två

och skiljsväghållningsdivisionentillknutnaMyndighetsuppgiftema är
affärsverksamheten.ochproduktions-frånorganisationdennai

tillhörandeverksamhetenolika delardessaförLedningarna samtav
Borlänge.ihuvudkontoretbildarstaber
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Väghållningsdivisionen för Vägverkets myndighetsutövningsvarar
främst innefattar den planeringsprocess leder fram till beslutsom som
investeringar i Till uppgifternavägnätet. hör också vissom

projektering upphandling. Dessutom finns rad uppgiftersamt inomen
trafiksäkerhetsområdet. Under chefen för väghållningsorganisationen
finns sju vägmyndighetsregioner för sig leds väg-som var av en
direktör.

Produktionsdivisionen för byggande, underhåll och driftsvarar mm
på uppdrag väghållningsdivisionen. Produktionsdivisionens verk-av
samhet organiserad i fem regionala produktionsområden.är

Planeringssystemet

Regering och riksdag fattar beslut inriktningen för utbyggnadenom av
Samtidigt fattar beslut anslag förvägnätet. drift och underhållman om

anslag för investeringar. Investeringsanslagen församt vägarom
fördelas på nationella övriga riksvägar, bärighetshöjandestamvägar,
åtgärder länstrañkanläggningar.samt

Vägverket för nationell väghållningsplanupprättaattansvarar en
och regionala väghållningsplaner för de sju väghållningsregionema.

formellaDen grunden för Vägverkets planering förordningenär
1991:1809 rikstäckande väghållningsplan, regionala väghåll-om
ningsplaner och planer för länstrafikanläggningar.

Planeringen ska bygga detpå beslut riksdagen fattat angående
planeringsprocessen, ekonomiska inriktning investeringarna,ramar, av
avgränsningen och den målstandardstamvägnätet riksdagen tagitav
ställning för i de olika delarna i vägsystemet.

Inom Vägverket bygger arbetet med den nationella väghållnings-
planen på omfattande material i form blandett annatav
omvärldsanalyser, beskrivningar tillståndet i samhälls-vägnätet,av
ekonomiska analyser och kompletterande utredningar. arbeteDetta
sker företrädesvis inom huvudkontoret. Det också huvudkontoretär

för den dialog och förankring planeringen gentemotsom svarar av
centrala verk och organisationer nödvändig i arbetet.är Densom
nationella väghållningsplanen fastställs regeringen.av

Parallellt och med utgångspunkt i den nationella väghållningsplanen
bedrivs liknande analys- och planeringsarbete också på regionalett
nivå i Vägverkets väghållningsregioner. arbeteDetta bygger på
direktiv och ekonomiska från Vägverkets huvudkontor.ramar
Regionkontoren genomför planeringen i dialog med bland annat
länsstyrelser och kommuner. De regionala väghållningsplanema
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medVägverketintestyrelse. Om är överensVägverketsfastställs av
regeringen.planernaregionenilänsstyrelserna prövas av

försärskiltgenomförsväghållningen ettInom program
åtgärder byggerdessaPlaneringenåtgärder.bärighetshöjande av

ihuvudkontorVägverketsutfärdasregionkontoren,tilldirektiv avsom
vidPlanernanäringslivet. upprättasföreträdare förmedsamarbete

Planernanäringslivet.förföreträdaremedsamarbeteiregionkontoren
styrelse.Vägverketsfastställs av

planeringdenförsamordnandeocksåharVägverket ett avansvarj
länsstyrelserna.ligger pålänstrañkanläggningarI iinvesteringar som

dei beslutfattarochplaneringenfördirektivutfärdarVägverket om
Modellenl varje län.iplaneringengälla förskaekonomiska ramar som

iutarbetatsharlänstrafikanläggningarmedel tillfördelningför avI
Kommunförbundet, läns-Banverket,Vägverket,mellansamarbete

fast-LänsstyrelsenLokaltrafikföreningen.Svenskaochstyrelserna
län.respektiveiställer planen

länsjärn-länsvägar,omfattarlänstrafikanläggningarförPlanerna
flygplatserregionalakollektivtrafik,regionalföranläggningarägar,

sjötrafik.regionalförkajanläggningarsamt
tillunderhållochför driftanslagenhursjälvVägverket bestämmer

landet.ifördelasskastatliga vägar

ärnvägstrafiken6.3.2 J

då SJjuli 1988,denBanverket 1tilldeladesför bannätetAnsvaret
banhåll-förmyndighettrafiken ochföraffärsverkidelades ett enupp

Ling m.m.

Banverkets ansvar

ochutvecklingjärnvägensfrämja atthuvuduppgiftBanverkets är att
haska ocksåBanverketspåranläggningar.förvaltaochdriva statens

miljöanpassadfrämjaspårtrafikförsäkerhetsfrågor samthand enom
ochprojekteringplanering,vidarehörupgiftenTilljärnvägstrafik.

befintligaunderhållochdriftjärnvägarbyggande samt avnyaav
banor.

behandlatsnyligenförvaltningsroll harochmyndighets-Banverkets
blandbakgrundBanverksutredningen,utredare, motsärskild avenav

Utredarentågtrafiken.konkurrensförhållanden förförändradeannat
Trafikledeningen,Banverket,enhet inomsärskildföreslagithar att en

trafikledning påochbanfördelningbeslutaochförska få omansvar



218 rafiksektornT idag SOU 1996:26

spåranläggningar. Till sittstatens stöd får rådgivande nämnd,man en
traflkledningsrådet, ledamöter kommer från olika verksamhets-vars

inom järnvägen och regeringen. Dessutomutses föreslåsgrenar av en
särskild nämnd, Järnvägsnämnden, får i uppgift överprövaattsom
Trafikledningens beslut banfördelning.om

På motsvarande för Vägverketsätt beslutar regering ochsom
riksdag Banverkets verksamhet. Styrning sker instruktionom genom
och regleringsbrev den planerings- ochsamt beslutsprocessgenom

leder fram till planer för investeringar i trafikens infrastruktur.som
Finansieringen Banverket inklusive drift, underhåll och investe-av

ringar i bannätet sker budget.statensgenom

Banverkets organisation

Banverket organiserat i fem banregioner.är Chefen för banregion ären
direkt underställd generaldirektören för Banverket. Regionerna svarar
för såväl förvaltning jämvägsnätet investeringsplanering ochav som
produktion.

Under våren 1995 har Banverket genomfört utredningen om
verkets framtida organisation. Syftet med utredningen ökaär att
effektiviteten i organisationen internt och Ett förslag tillexternt. ny
organisation presenterades under 1995 och beräknas genomföras den 1
januari 1997. Den organisationen innebär Banverket delas iattnya upp

linjeorganisationer;två för förvaltningen och för produktionenen en av
tjänster. Förvaltningslinjen organiseras i fem banregioner, isom
huvudsak medöverensstämmer nuvarande banregioner. Produktions-
linjen organiseras i sju produktionsdistrikt

Planeringssystemet

Banverkets investeringsplanupprättar för stomjärnvägarna.en
Banverkets planering frånutgår förordningen l989:67 plan förom
stomjärnvägar bygger i övrigt på riksdagens beslut avgräns-men om
ning stomjämvägsnätet, inriktning för planeringen, målstandard förav
olika delar i och ekonomiska för investeringarna.systemet ramar I

Inom Banverket har planeringsarbetet till del byggtsstor upp genom
decentraliserat arbete vid regionkontoren.ett Regionkontoren samråder

med och har informationsmöten med länsstyrelserna, trafikhuvud-
och SJ.männen

På grundval regionkontorens arbete förslag tillupprättasav
stomnätsplan. Förslaget till stomnätsplan föredras i styrelse innan det



rafiksektorn dag 219T i1996:26SOU

m.fl.kommunertrafikhuvudmän, SJ,länsstyrelser,tillremitteras
regeringen.fastställsStomnätsplanen av

länstrafikanläggningsplanen.ingår ilänsjämvägarPlaner för

Sjöfarten6.3.3

ellerkommuneroch hamnägamaSjöfartsverketgenomStatenF
infrastruktur.sjöfartensförharprivata gemensamtett ansvar

sjöfartensdelför denuppgiftSjöfartsverkets är att avsvara
lotsning,säkerheten i dessa,ochsjövägarbestårinfrastruktur avsom
Sjöfarts-ingår ocksåorganisationensjökartläggning Iisbrytning, m.m.
särskildutreds f.n.Inspektionsverksamheteninspektionen. enav

utredare.
ochaffärsverkSjöfartsverket statenstyrsär ett genomav

servicemålochekonomiska målderegleringsbrevinstruktion och samt
treårsplaner.i rullanderiksdagenfastställs avsom

avgifterskerverksamhetSjöfartsverketsFinansieringen genomav
handelssjöfartensinte ingår iVerksamheterhandelssjöfarten.från som

handi förstabudget. Till dessa hörvisbetalasbetalningsansvar statens
driftbidrag tillfritidsbåtarSjöräddningendelden samt avsom avserav

cirka %10ersättning för dennakanal. StatensTrollhätte motsvarar av
budget.Sjöfartsverkets

samtligahamnarbetydandeomkring 50 är nästanSveriges mer
delvillkor. Enaffärsmässigadrivsochkommunalt ägda

industri-s.k. lastageplatser,betydelse,hamnanläggningar ägs avav
sida förekommerfrånhamnarnastyrningNågonföretagen. statensav

inte.

Flyget6.3.4

handhasflygetuppgifter inomHuvuddelen statens avav
myndighetsfunktionerför vissaLuftfartsverketLuftfartsverket. svarar

affärsverksamhet påbedriverkoncernövrigtarbetar i somsom enmen
utvecklingenfrämjaHuvuduppgiftenvillkor.kommersiella är att av

ochLuftfartsverket driverskerluftfarten. Detciviladen attgenom
trafikledning,förochcivilt flygförflygplatserutvecklar statens svarar

flygsäkerhetentillsyn över m.m.
reglerings-instruktion,Luftfartsverket skerStyrningen genomav

fastställer.riksdagenservicemålochmålekonomiskabrev samt som
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Totalt finns flygplatser50 med reguljärnära trafik i Sverige.
Flygplatserna statliga, militära, eller kommunala.är De statliga19
flygplatserna administreras Luftfartsverket.av

Planering och finansiering flygplatserav

mål och avkastningskravDe ställt gällerstatensom upp
Luftfartsverket i dess helhet. ekonomiskaDe förutsättningarna för de
olika flygplatser Luftfartsverket huvudman för varierarärsom
emellertid kraftigt. minst berorInte detta på Stockholm-Arlandas
tydliga roll i den svenska flygtrafiken. flygplatserDesom nav som
visat underskott har kunnat dessa täckta inom förramen
Luftfartsverkets samlade verksamhet, framför allt det överskottgenom

uppstår på Stockholm-Arlanda flygplats. kommunalaFemsom
flygplatser får också del denna resultatutjämning.av

Luftfartsverket har påbörjat åtgärder för minska behovetatt attav
subventionera sina regionala flygplatser. antalEtt de regionalaav
flygplatserna har organiserats i resultatenhet ochseparaten
målsättningen de i princip ska bli självbärande frånär 1997.att För att
åstadkomma likartade förutsättningar för de kommunala och destörre
statliga flygplatserna får Luftfartsverket betala årligtut ett
kompensationsbelopp till dessa. för dettaRamen bidag uppgick 1994
till 30 miljoner kronor. Luftfartsverket kompenserades delvis för detta

det krav ställs på verkets avkastning till sänktesatt statengenom som
med halva det aktuella beloppet. Motsvarande för 1995 uppgår tillram

miljoner20 kronor. Målsättningen bidraget ska upphöraär 1997.att
Parallellt med det beskrivna resultatutjämningssystemet finns sedan

1987/88 särskilt statligt statsbidrag till kommunala flygplatserett i
skogslänens inland. Bidraget uppgår till miljoner15 kronor och
disponeras Luftfartsverket. Utbetalning sker efter ansökan frånav
respektive flygplats och efter beslut regeringen. tillFram 1994av
kunde bidraget användas till både drifts- och investeringskostnader

från 1994 endast till driftskostnader. Från och med 1994 öppnadesmen
samtidigt möjlighet använda anslaget for investeringar iatt
länstrafikanläggningar också till kommunala flygplatser.

Alla flygplatser enligt miljöskyddslagen.prövas Sådan prövning
pågår för närvarande flera befintliga flygplatser.av
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och telePost6.3.5

statligahar traditionellt bedrivitsoch televerksamheternaPost- genom
aktiebolag.och Televerket.affársverk; Postverket Dessa är numera

arbetar kommersiellaTelia företag påoch ABABPosten är som
marknader. Grunden För dessasvillkor konkurrensutsatta

tele- ochsärskilda lagar. tillsynverksamhet För post-,är av
central förvaltnings-och telestyrelsenradioområdena finns Post- som

riksdagenför de mål antagitsska verkamyndighet. Denna att som av
tillgodosedda.blir

ochönskemål åtgärder inomsamhället harfall därdeI post-om
villkor, får deblir tillgodosedda på marknadensinteteleområdena som

inom denupphandling från de företag verkartillgodoses somgenom
och tele-sker blandbranschen. Post-aktuella Detta annat genom

styrelsen.
behandla och telefrågor i vårt arbete.Vi kommer inte post-att
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Uppdraget

december tillkalla parlamentariskRegeringen beslöt den 22 1994 att en
utarbeta nationell plan för kommunika-kommitté med uppdrag att en

Kommittén påbörjade sitt arbete ii Sverige Dir 1994:140.tionerna
Kommunikationskommittén.början och1995 namnetantogav

i detförslag till nationell kommunikationsplan ska ingåEtt
kommittén ska lägga fram den decemberslutbetänkande 1senastsom

alternativadelbetänkande redovisar inriktningar1996. Ett samtsom
infrastrukturinvesteringarna underförslag till inriktning avger

ska redovisas till regeringen denperioden 1998-2007 1senast mars
ska också innehålla eventuella förslag tilldelbetänkande1996. Detta

politiska förankringen olika nivåer iden påförändringar av
planeringssystemet.

vi har lagt utredningsarbetet7.1 Hur upp

utredningsarbetet har i hög grad präglats viUppläggningen attavav
inriktning infrastrukturinvesteringarförslag tillredovisaska ett av

medan förslag dendelbetänkande den l 1996,redan i ett mars om
förrän till slutbetänkandettrafikpolitiken inteövergripande presenteras

ologiskordningsföljd kan någotdecemberden 1 1996. Denna synas
för klara tidplanen förnödvändigthar varit attmen

Uppläggningenför perioden 1998-2007.investeringsplaneringen
medför del problem.dock en

självfallet inte isolerat från deninfrastruktur kanInvesteringar i ses
behovet och inriktningentrafikpolitiken. Bådeövergripande av

vilka beslut fattasstarkt beroendeinvesteringarna är av som om
kostnadsansvarets utformning, subventioneringekonomiska styrmedel,

införarbete med alternativa inriktningartrafik vårtIetc.av
investeringar också drift ochdärför inte baradelbetänkandet ingår utan

styrmedel.teknisk utveckling och vissa ekonomiskaunderhåll, viss
frågor gällande kostnadsansvar,övergripandeFörslag om mer

konkurrens statligtfinansiering, avreglering ochprissättning och samt
dock först ikommunal infrastruktur behandlastill trafik ochstöd

ställningstaganden i dessa frågor kan påverkaslutbetänkandet, trots att
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investeringarnas inriktning och omfattning. kan därförDet inte
uteslutas slutsatser inriktning infrastrukturinvesteringarvåraatt om av

komma revideras under vårt fortsatta arbete.kan att

Många inblandade i arbetet

klara uppdraget inom den tiden har det varit nödvändigtFör avsattaatt
del arbetsuppgifternalägga myndigheterna.storatt en av

särskilda beslutRegeringen har också i uppdragit Banverket,
Kommunikationsforskningsberedningen,Vägverket, Sjöfartsverket,

Glesbygdsverket, Riksantikvarämbetet,Luftfartsverket, Boverket,
Naturvårdsverket, och telestyrelsen, Nutek, och samtligaPost- SIKA

biträda kommittén med det underlag kommitténlänsstyrelser att som
behöver.

får också Naturvårdsverket omfattande underlag frånVi ettgenom
MaTs-samarbetet. samarbete i nätverksform mellandet s.k. Detta är ett

Bilindustriföreningen, Boverket, Kommunikationsforsk-Banverket,
Luftfartsverket,ningsberedningen, Naturvårdsverket, NUTEK,

Sjöfartsverket, Svenska Petroleuminstitutet och Vägverket.SIKA,
Naturvårdsverket. Syftet medSekretariatet finns på MaTs är att
underlagsmaterial kan ligga till grund förutarbeta ett gemensamt som

handlingsplan åstadkommer miljöanpassatett transportsystemen som
cirka 25-30 år.

Utåtriktat arbetssätt

utåtriktat arbetssätt. Vi har under tiden fram tillKommittén har valt ett
frågemöten i Stockholm, Sundsvalldelbetänkandet öppnaarrangerat

desstutom träffat regionala och lokala politiker ochoch Lund. Vi har
i Gävleborgs, Västernorrlands och Malmöhusnäringslivsrepresentanter

Sekretariatet har deltagit i regionala med kommun- ochlän. möten
län.landstingspolitiker tjänstemän i tiotalettsamt

samhälls-har seminarier regional balans,Vi arrangerat om
analyser och miljöhoten. hade vi förekonomiska Dessutom ansvaret

arbete och forskardagarhalvdagsseminarier vårt KFBs VTIstre om
i Linköping i januari 1996.

utarbetats åt kommittén har förförslag harDe presenteratssom en
intresserade. Särskilt ingående information har lämnats tillkretsstor

kommitténs experter.
utåtriktade har varitAvsikten med det arbetssättet bland annat att

kommunikationspolitiken understimulera till levande debatt omen
utredningsarbetets gång.
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delbetänkandetmedArbetet7.1.1

delar:huvudsak koncentreratshar idelbetänkandetinför treArbetet
olikascenariestudiertrafikpolitik,gällandeutvärdering avaven

till inriktningutarbeta förslaginklusiveinriktningartrafikpolitiska att
perioden 1998-2007underinfrastrukturi samtinvesteringarav

styrningen ipolitiskarörande denövervägandenochanalyser
planeringsprocessen.

trafikpolitikgällandeUtvärdering av

redovisadelbetänkandetredan iangelägetdethar bedömtVi att ensom
sådanfungerat.trafikpolitiken har Engällandehur denutvärdering av
vilkaställningstaganden tillunderlag förutvärdering ettossger

under vårtanalyseraangelägnasärskiltfrågortrafikpolitiska attärsom
arbete.fortsatta

fördadenvilken månanalysera ihandlatharUtvärderingen attom
tilloch bidragitieffektivitetenfrämjatpolitiken har transportsystemet

miljöpolitiken.ochtrafik-målen föruppfyllaatt
principer icentralapå någrakoncentreratsharArbetet

avregleringarna,utformning,kostnadsansvaretstrafikpolitiken:
beslutsunderlagetsuppbyggnad ochinvesteringsplaneringens

Viorganisation.ochuppgiftsfördelningutformning samt gav
Tvådessa analyser.föruppdrag opponenter,iStatskontoret att svara

dessutom ifickNils Bruzelius,docentochWibeprofessor Sören
möjlighetocharbete göraStatskontoretsfölja attuppgift egnaatt

bedömningar.ochkompletteringar
delbetänkandetföremöjlighethaftinteharStatskontoret att

dela SJutvecklingför järnvägenskonsekvenserna attutvärdera uppav
förmyndighetochstombanomatågtrafiken påföraffärsverki ett en
förtrafikhuvudmännenBanverket ansvaretbanhållningen samt att ge

särskiltfåttemellertidharStatskontoretlänsbanoma. etttrafiken på
jämvägstrafikensgradi vilkenutvärderaregeringsuppdrag attom

besluttrafikpolitiskaårssedan 1988förändratskonkurrenskraft har
trafikpolitiskadeöverensstämmelse mediförändringarna ärsamt om

Kommunikationskommitténtillredovisas senastskaUppdragetmålen.
augusti 1996.den 1

vilkenredovisa iuppdragkommittén ifickTrafikverken attav
respektive sektor.målen inomtrafikpolitiskadenåttutsträckning man

miljömålen harhur långtredovisauppdragfick iNaturvårdsverket att
fick tillsammansoch Nutekhelhettransportsektornuppfyllts inom som

trafik-vilken månanalysera iuppdragGlesbygdsverket imed att
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politiken medverkat till regional balans. Dessutom erbjöd sig SJ att
beskriva utvecklingen jämvägstrañken och Kommunförbundetav att
studera utvecklingen trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna.av

Utvärderingen trafikpolitiken bygger således omfattandeettav
underlagsmaterial från många olika parter.

Alternativa inriktningar och förslag till inriktning för investe-
ringar under perioden 1998-2007

Arbetet med analysera alternativa inriktningar har utförtsatt under
ledning arbetsgrupp med för Banverket,representanterav en
Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfarstverket och Statens Institut för
Kommunikationsanalys SIKA. Gruppen har tagit namnet
SAMPLAN. Till har också adjungerats företrädare förgruppen
Naturvårdsverket och KFB. SIKA har haft i uppdrag samordnaatt
arbetet och för kvaliteten i de samhällsekonomiskaatt svara
beräkningarna kommittén.gentemot

Mycket det konkreta analysarbetet olika åtgärder har skett påav av
Vägverkets och Banverkets region- respektive huvudkontor. Ett stort
antal har varit delaktiga i detta arbete, tvingats utföraspersoner som
med uppoffringar under tidspress. Metodikenstora förstor
analysarbetet har beskrivits i vår bilagerapport.

Resultaten från de olika inriktningsaltemativen beskrivs i separata
från SAMPLAN-gruppen. harDessa utgjort viktigarapporter underlag

för kommitténs ställningstaganden.

Den politiska styrningen i planeringen infrastrukturav

Vi har haft i uppdrag föreslå hur den politiska förankringen kanatt
förstärkas på olika nivåer i planeringssystemet. Kommittén tillsatte en
särskild arbetsgrupp för bereda denna fråga. Arbetsgruppen fick iatt
uppdrag analysera den politiska förankringen trafikplaneringenatt av

nationell, regional och lokal nivå lämna förslag tillsamt att
eventuella förändringar.

Arbetsgruppen har letts ledamoten Inger Segelström. Dessutomav
har det ingått kommun- och landstingspolitiker från olika delar av
landet. Gruppen har redovisat sina överväganden i särskild rapporten
till kommittén Politiken trafiken, 1995-1i 1-21.-

Med utgångspunkt från arbetsgruppens förslag har vi tillsammans
med för Vägverket, Banverket och länsstyrelsernarepresentanter
studerat möjligheterna genomföra försöksverksamhet i något elleratt
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transportinfra-förplaneringsomgånginnevaranderedanlännågra
struktur.

slutbetänkandetinförarbetetfortsatta7.1.2 Det

Analysernadelbetänkandet.medslutar inteInriktningsplaneringen
fått i uppdragharLänsstyrelsernaunder 1996. attfortsättakommer att

denbedömningarregionalaochinriktningsplanerregionalagöra av
viktigbliarbete kommerinriktningsplanen. Detta attnationella en

övervägandenochanalyserfortsattaför vårautångspunkt om
transportinfrastrukturen.

övergripande ochingående studerarelativtKommittén kommer
skahurfrågortrafikpolitiska transportsystemetprincipiella om

utgångspunktertrafikpolitiskafinansieras. Deochorganiseras, styras
utvärderaskommertrafikpolitiska beslutårsi 1988 attlades fastsom

i våraTonviktenanalyseras.principer kommeralternativaoch att
miljöfaktoremasutformning,kostnadsansvaretsligger påstudier

trafikpolitiken,iandra styrinstrumentochekonomiskaolikabetydelse,
kollektivtrafikochfinansiering samtoch väg-prissättning av

fasta anläggningargodstrafik ochpersontrafik,subventionering somav
ocksåliggeranalyserför dessa statensflygplatser. Inom ex.ramen

huvudansvaretfåtttrafik. harbetingad SIKAregionalpolitisktköp av
trafikpolitiskaprincipiellaövergripande ochdeanalysernaför av

vilkenpåverkakommaanalyser kandessaResultatet attfrågorna. av
kommandeunderska hainfrastrukturplaneringeninriktning

tioårsperiod.
kostnadsansvaretstrafikpolitiska analyserövergripandevåral om

statligatrafikslagen,mellankonkurrensförhållandenautformning,
flygetkommermotiverad trafikregionalpolitiskttillsubventioner etc.

delbetänkandei vårtheltin på änsjöfarten sättoch annatett om
investeringsplaneringen.inriktningen av

förändringbehövs någondetocksåkommerVi övervägaatt avom
imyndigheterstatligamellanansvarsfördelningennuvarandeden

fåskahurfråga ocksåcentralkommunikationsplaneringen. En är man
inomutvärderingochuppföljningkontinuerligbra ochen

uppdragfå ikommerStatskontoretkommunikationspolitiken. attatt
dessa frågor.analysera

uppdragmedsärskild utredaretillsattdessutomRegeringen har en
roll inomnuvarandelänsstyrelsernasförutsättningslöst överatt se
utvärderaskaUtredareninfrastrukturområdena.ochtrafik-fordons-

l deförverkligandettillbidramöjligheterlänsstyrelsernas att avi
ochföreffektivt verkamöjligheteri målentrafikpolitiska attsamt
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samordna olika nationella och regionala intressen. Utredaren ska i ett
delbetänkande den 15 augusti 1996 förändringarsenast överväga av
länsstyrelsemas roll inom infrastrukturplaneringen. Kommitténs delbe-
tänkande ska viktigt underlag för utredarensett överväganden.vara

När det gäller regionala frågor kommer Boverkets analyser och
förslag med anledning länstyrelsemas redovisningar RES-av av
uppdragen studeras vidare. någraI län fördjupadeatt studiergörs av
hur kan miljöanpassa och förbättratransportsystemman
planeringsprocessen i denna riktning. Dessa pilotstudier igör
samarbete med MaTs-projektet.

Inom MaTs-projektet utarbetas långsiktiga mål för miljöanpassatett
Målen bygger på kunskaptransportsystem. vad ochnaturenom

människornas hälsa långsiktigt tål. Dessa mål för hållbar utvecklingen
kommer redovisas för kommittén underatt 1996.sommaren

Utvecklingsarbeta miljömål kommer också ske på andra håll.attav
Riksantikvarämbetet studerar utformningen kulturmiljömål och viav
kommer iniativ för utvecklingsarbeteatt ta hur intrångatt starta ett av

olika slag kan bedömas och värderas.av
När det gäller övriga trafikpolitiska mål det angeläget medär en

precisering målet regional balans. Vi någon formövervägerav om av
iniativ för få igång sådant utvecklingsarbete.att I övrigt ingårett det i
vår trafikpolitikenöversyn hur de trafikpolitiskaöverväga målenattav
ska utformas.

Inom MaTs-projektet dessutom åtgärdsanalysergörs några paketav
åtgärder kan medverka till miljöanpassatett transportsystem.av som

Vägen till det hållbara analyseras i scenariestudiertransportsystemet av
Nordiska institutet för samhällsplanering Nordplan.

Vi kommer analysera eller belysaäven rad andraatt typeren av
åtgärder och styrmedel inte har kunnat inrymmas isom
inriktningsaltemativen eller MaTs-studiema. kanDet handlaex. om
knutpunkter för omlastning gods, riktade åtgärder för komma tillattav

med derätta miljö, -framkomlighets-större tätortemas och
säkerhetsproblem eller effekterna för transportbehovet utvecklingenav
inom informationsteknologin.

belysaFör hur Sveriges kommunikationeratt ska knytas till det
europeiska nätverket kommer analysera vilka förändringaratt som
kan förväntas i våraöver Dessa analysertransporterna gränser.
kommer bygga material utarbetasatt SIKA efter särskiltettsom av
regeringsuppdrag.

Vi kommer också analysera hur EU:satt gemensamma
transportpolitik påverkar Sveriges möjligheter föra den trafikpolitikatt
vi motiverad och inom vilka områden det kan särskiltanser vara
angeläget försöka påverka Europas transportpolitik.att
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kommunikations-jämställdhet inomförreferensgruppsärskildEn
könsperspektiv på våraläggahjälpapolitiken kommer att ettatt oss

konsekvenser.derasförslag och
denkommeri sin helhetslutbetänkandet utgöraVi attattanser

vi skai Sverigekommunikationernaförnationella plan presenterasom
detstrategisk planblirdecember 1996. Det närden 1senast som,en

konkretiseraskommerinfrastruktur, ettgäller att genom
objektvisadeoch riksdagregeringinriktningsbeslut samt genomav

föröversiktlig tidplanunder 1997. Enutarbetasplaner som
nedan:redovisasplaneringsarbetet

nationellförslag tillKommunikationskommitténs19961 mars
inriktningsplan.

delbetänkande.kommitténsRemiss1996Mars-sept. av
inriktningsplaner.regionalaLänsstyrelserna gör

inriktningsplan.propositionRegeringen lägger1996November om
nationelltillKommunikationskommitténs förslagdecember 19961

plan.
KommunikationskommitténsRemiss1997Jan. -sept. av

slutbetänkande.
Regeringsuppdraginriktning.RiksdagsbeslutFebruari 1997 om

infrastrukturen.planer förupprättaattom
planer.Remiss1997Maj-sept. av

ochnationell planPropositionklara.PlanerDecember 1997 nyom
trañkpolitik.

nationelltrañkpolitik ochRiksdagsbeslut1998Våren om ny
plan.

Våra direktiv7.2

kommunika-plan förnationellutarbetauppdraghar fått iVi att en
i följandeuppdragetsammanfattasdirektivSverige. vårai Itionerna

skavad vivisarpunkter göra:som
de besluttrañkpolitiska målen idevilken månianalysera som0

uppfyllts,haroch 19911988fattat årenriksdagen
baseraskommunikationernaförnationell plantillförslag somen0 ge

medverkar tilldeninriktningsådanoch harhelhetssyn attpå enen
samtidigtmiljöanpassatuppnå transportsystemett somatt

regionalochtillväxthållbarlångsiktigtvälfärd,trafiksäkerhet,
främjas,näringslivkonkurrenskraftigtbalans ettsamt

inomkommunikationernafinansieringtillförslag nuav0 ge
statsfmansiellabeslutade ramar,
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analysera sambanden mellan natinell plan för kommunika-0 en
tionerna i Sverige och planeringen för miljöanpassat och säkertett

i landets ochtransportsystem större tätortsregioner,tätorter
analysera vilka åtgärder krävs för på bättre i dagatt ett sätt än0 som
integrera och koordinera sjöfart, luftfart och informationsteknik
med landtransportsystemet,
analysera hur avgifter inom transportsektorn kan för0 attanpassas
främja miljöanpassat och säkertett och öka dentransportsystem
samhällsekonomiska effektiviteten i sektorn,
analysera hur investerings-, underhålls- och driftåtgärder i0
transportinfrastrukturen andra åtgärder och styrmedelsamt typer av
kan bidra till uppfylla de trafik-, miljö- och regionalpolitiskaatt
målen,
analysera vilka åtgärder för stärka kollektivtrafikensatt0 ex.-
konkurrenskraft kan bidra till uppnå de trafik-, miljö- ochattsom-
regionalpolitiska målen i högre grad enbart åtgärder iän
infrastrukturen,
analysera effekterna olika regionalpolitiska åtgärder inom0 av
kommunikationssektom och ställa dessa effekter dels i relation till
kostnaderna och dels i vilken mån målet regional balansom
uppfyllts,
analysera hur trafikarbetet kan minskas inom för önskemålet0 ramen

fri rörlighet och goda kommunikationer,om
analysera effekterna informationsteknikens utveckling och0 av
behoven rörlighet och ställa dessa effekter i relation till behovenav

utbyggnad trafikens infrastruktur,av av
analysera hur planerings- och finansieringssystemet för investe-0
ringar i transportinfrastrukturen kan och förbättras för attanpassas
bl. öka den samhällsekonomiska effektiviteten i transportsektorn,a.

förslag till den inriktning revideringen planerna för0 ge av
infrastrukturinvesteringama under perioden 1998-2007 bör ha,

förslag till hur Sverige inom för arbetet inom Europeiska0 ge ramen
unionen kan bidra till utforma transportpolitikatt en gemensam

och inomCTP arbetet med transeuropeiska nätverk kan verka för
genomförandet europeiskt miljöanpassatett transportsystem,av

förslag till åtgärder kan stimulera forskning och utveckling0 ge som
inom de områden där kunskapsnivån behöver höjas för att ett
långsiktigt hållbart ska kunna utvecklas.transportsystem

Direktiven mycket omfattande och utredningstidenär kort. Mot
denna bakgrund det viktigt lyfta fram de centrala frågornaär iatt mest
uppdraget. Vi har tolkat det uppdragsgivama har bedömt detattsom

mycket viktigt få helhetssyn samtliga trafikslag ochatt över ettsom en
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infrastrukturplaneringen, hamna iinflytandeökat politiskt över utan att
beslutsunderlag möjliggörefterlyserdetaljstyming. Man ett som

i planeringsprocessen. Målet uppnåstrategiska val i tidigt är att ett
bidrar till ökad välfärdsamtidigtmiljöanpassat transportsystem som

därutöver starkt intressetillväxt. finnsoch Det överattett seav
utgångspunkter för få underlag förtrafikpolitiskagällande att ett nytt

beslut.trañkpolitisktsamlat
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LEDAMOTRESERVATION AV
SIBY mpINGEMAR

sammandragYrkanden i

majoritetsfiirslagetMålsättningar utöver

miljö- ochomställningen tillUtgångspunkten naturresursan-ettär att
möjligt.kraftfulltbörja såmåste snarttransportsystempassat som

okontrollerbar 10-20 år.blisamhällssituationenkanAnnars om
tillmed 60 % 2050koldioxidutsläppenreduceringMiljömålet av-

etappmålen årmed -30 %skall uppnås,MATS-projektetenligt -
2005.och % år-202020

bil skall minska.medPersontransportema0
medi linjeiskall bli basenKollektivtrafiken persontransportema

Network.CitizensEU:s rapport
tillöverföringminskaskalllandsvägpåGodstransportema genom0

skall minska.godstrañkmängdematotalasjöfart.och Dejärnväg
bränsleåtgången.för 50 %skallBiobränslen nära avsvara

skall gälla.och dödaskadade"Nollmålet" inga -—
skall minska.flygmedTransportarbetet

Styrmedel

årligen forbränsleskatterövrigaoch attC02- avstämmesBensinpris:
i nuprisläge.bensinprisår 2007kr/l imåltalet 12,50nå

övrigamiljöklassningbränsleskatter,CO2-skatt,Diselpris: samt
ökatförfordonskatter påavgifter och att etttunga geavpassas

i nuprisläge år 2007.kr/l i dieselprismotsvarande 16,50kostnadsläge
liter.for bussar 13 krkr ochmåltalet 14lastbilar börlättaFör pervara

ochbränsleskatter,och övrigaC02-Höjningarlygbränsle: startF av
täcks.kostnadersåmotsvarande månlandningsavgifter i externaatt
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Skattevaxling: balansera kostnadsökningenFör för hushåll ochatt
företag, skall bränsleprishöjningama ingå i skatteväxlingspaket, därett
bl.a. arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks.

och hushåll glesbygd:Företag skatteväxlingUtöver kani extra
kompensation utgå.

Fördelning av ram

Summa järnväg: mdkr150 varav
drift och reinvesteringar mdkr40
stomjämvägar mdkr90
länsjämvägar och mdkr20nätetyttre

ingår bärighetshöjning till ton/axel.I 32 Kringkostnaderramen som
utbildning lokförare, köp persontrafik, försvarsuppgiftert.ex. av av
ingår investeringarna ingår Botniabanan,I Götalandsbananm.m.

och Norgelänken, Norrbotniabanan och Sydostkorridoren.

landsväg: mdkrSumma 80 varav
drift och underhåll mdkr56
trafiksäkerhet och miljö mdkr17
reinvesteringar, tjälskador mdkr7

riks-investeringar i och länsvägar, förutomInga stam-, av
trafiksäkerhets- miljöskäloch ingår, vilket kan planskildavara

kringfarter. hellerkorsningar och bärighetsförstärkning till 60 ton.
till kollektivtrañkanläggningar:Investeringsbidrag mdkr/år.30

Trafiksäkerhet

bostadsområden skall hastigheten sänkas tillI 30km/tim, och övriga
de trafikledema, till km/tim.40utöver störstagator,

Politisk förankring

örsöksverksamhetema i Skåne, Stockholms, VästernorrlandsF och
omfatta drift,Jämtlands län skall både underhåll och investeringar för

riksvägar, länsvägar, länsjämvägar och kollektivtrañkanläggningar.
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Motiveringar

bensinprisetmed all önskvärd tydlighetanalyser visarUtredningens att
föroreningarna frånstyrmedlet för minskadet klart bästa attär

realt därför måltalkr/l år 2007bensinpris på 12,50vägfordon. Ett är ett
och andraårliga höjningar C02-skall uppnås avgenomsom

årligenstorlek ocksåSkattensbränsleskatter. avstäms mot
majoriteten.fluktuationer såbensinprisets sätt angettssom av

CO2-skatten prisethöjning såföreslagnaMajoritetens attav
luften.realt år slag imed 10och diesel ökarbensin äröre ett ettper

styreffekt påinkomster, desskommerDet statenatt nya menge
transportmängdema tordeeffektivitetochbränsleanvändning samt

råoljepris- ochdrunkna i10-öringen kommerminimal.bli att
miljömålenUtredningsredningsresultaten visarvalutaförändringar. att

skatteökning.med så lågkan nåsinte en
snabbt införandestället till myckethänvisar iMajoriteten att ett av

hänvisning intebränsleeffektivitet. Enbilmotoremas ärregler för som
eftersom reglerna beroendeförhoppning,from ärnågot änannat aven

vilja ochbilföramas godakörsättenbestämmer,vad EU samt avav
bränsleeffektivitet iföravslog reglerEU-parlamentetmiljöambitioner.

bilbranchensEU-kommisionen ochmellanavtaletutövermotorer,
förslagetvarför det torde dröja innan1994,såföreträdare, tassent som

igen.upp
stånd,bränsleförbrukning tillreglering bilarnasdennaKommer av

ÖKAD bilismkollektivtrafiken, dvs.dråpslaginnebäradetkan motett
bränsleeffektivitet sjunkerhögrevisar medAnalysresultaten att en

förKostnadernapersonbilarnafördriftskostnaderna avsevärt.
prisökningar påkontinuerligt medökar däremotkollektivtrafiken

följd.biljetterna som
sinadelbetydligt mindrelastbilar betalarTunga aven
ochskatterpersonbilar. Samtligakostnadersamhällsekonomiska än

till dennafördärför justerasfordon böravgifter rättapå atttunga
personbilisternasframför alltochskattebetalarnassubventionering på

omräknat ikostnadslägetmåltalbekostnad. kr/l16 är ett angersom
skulle i såtill diesel.förslag Dettaalltså inte mittdieselpris. kr/l16 är

andraochmotorredskaptraktorer,drabbafall oförtjänt även
"oskyldiga".

desina kostnaderdelbetalarlastbilar än tunga.Lätta större aven
därför motiverat. Jagavgiftstryckochlägre skatte- ärEtt anger

ochanledningoch kr/lkr/l 13kostnadsläget 14 attsammaav
kollektivtrafiken måste gynnas.
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högre skatt dieseln kommerEn stimuleraavsevärtatt
användningen biobränslen, etanol särskilt lämpligt förärav varav

Ökaddieslar. produktion etanol kommer sänkaattav
produktionskostnaden så ökningen bränslekostnaden dämpas.att av

Kostnadskompensation skatteväxlinggenom

Avsikten med den skatteväxlingsprocess, förmåste till skyddaattsom
miljön och så många möjligt arbete, skatt på arbeteär attge som
minskas till förmån för ökad skatt miljöföroreningar och uttag av
ändliga höjda C02- och bränsleskattema skallDe balanserasresurser.

sänkt skatt arbete så hushåll och företag genomsnittligtmot att
kompenseras. kan skeDetta sänkning ocht.ex. genom av egen-
arbetsgivaravgifter.

Boende landsbygden betydligt beroende bilenär mer av som
fárdmedel tätortsboende, har någon form kollektivtrafikän attsom av

till. därför motiverat kreditera landsbygdsborDet och företagärta att
för ökade kostnader.på något Krediteringen skall dock inte skesätt

rabatt eller bränsleskattema,på C02- eftersom föroreningargenom
skall kosta lika mycket de släpps Skattereduktion kanoavsett ut.var

sådant sätt.ettvara

Fördelning av ram

Utredningsanalysema visar med all önskvärd tydlighet Sverige haratt
hög standard.med mycket Trängseln utanför storstädernavägnät ärett

obetydlig eller obefintlig med enstaka undantag några dagar på
finns därför ingen anledning ytterligare investera iDet attsommaren.

förutom trafiksäkerhets- eller miljöskäl. Järnvägsnätetvägnätet, ärav
däremot fortfarande 1800-tals standard, speglande 1800-taletsav
resande, och med låg bärighet.

Tätortsbilismen för delen miljöföroreningama. Enstörresvarar av
rejäl utbyggnad kollektivtrafiken och cykelbanor inom och mellanav

därför de bästa åtgärderna. stimulerasDetta måstetätorter är en av
bidrag till kollektivtrañkanläggningar resecentra,genom som

spåranläggningar, spårtaxi, bussbanor till spårfordon.ävenmen
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förankringPolitisk

i ochförsöksverksamhet i fyra länförslag tillMajoritetens är urvattnat
anslag omfattar baraomfattar LTA-anslagen.de endast Dessamed att

landet.infrastruktur ivadsmåpengar omsättsav som

analysmodellernaKritik av

minskaviktigt styrmedel för delsinfrastrukturiInvesteringar är attett
överföra ochdels föri sin helhet,transportarbetet transporteratt resor

miljövänligavägtrafikslagen till deflyg- ochde miljöstörandefrån mer
sjöfart.speciellt eldriven spår,kollektivtrafik,trafikslagen samt

transportarbetetökningenpekar påresultatUtredningens att av
långtids-enligtbruttonationalproduktenökningenberor av

dock ointresant,beräkningsådanberäkningar. Enutredningens är
Grekiskanationalprodukt Brutto:deteftersom är oren,en oren

frånnaturligtvis utgåberäkning måsteriktigsmutsig En en ren
klar,Grekiskaren,nettonationalprodukt Netto:nationalprodukt, dvs

borträknats.miljöförstöringför bl.a.kostnaderdär alla
analysresultat någrainte utredningensanledning visarnågon attAv

möjliga.till järnväg Dettaochöverföringar ärtransporterstora resorav
hävdar.transnationella ABB Dekoncernervadstrider mot som

följande punkter:därförbristerbyggtsmodeller uppsom
värdenFramräkning1 av

Tidsvärdering2
Intrångsvärdering3
Intemaliseringseffekter4

"tågeffekten"Värdering5 av
Ökat miljömedvetande6

värdenFramräkning av

fiktivaframräknade såsamhällsekonomiska kalkylvärdena är attDe
olyckskostnader.med reellablandastidsvärdenvärden t.ex.t.ex. ---

ochmed apelsinerihopräknaspraktikeninnebär iDetta päronatt
människorlåtabordeutslagsgivandeäpplen. Ett sätt attvaramera
minskademiljövinster ochförhållande tillrestidsvinster ivärdera

trafikolyckor.
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idsvärderingT

Restidsvinster den betydande i samhällsekonomiskär mest posten en
kalkyl. Värdena framtagna resvaneundersökningar ochär genom
bygger tjänsteresor med bilpå dyrast eftersom tiden i bilen inteäratt
kan användas. Tiden i kollektivtrafik och framför allt i tåg kan däremot
användas varför tidsvinster blir mindre värda. modellEn iställetsom

ifrån kostnaden för produktionsbortfalletutgår tjänsteresa skullep.g.a
däremot spegla verkligheten på betydligt bättre och premieraett sätt
miljövänliga transportmedel.

Intrångsvärdering

för värdefullKostnaden intrång i eller kulturmiljö inteärnatur-
framtagen. Eftersom de vanligaste orsakerna till protester motaven
exploatering de åren varit just framdragning25 framför alltsenaste av

miljöer uppskattas bred allmänhet, måste detvägar genom som av en
givet denna allmänhet värderar intrångskostnaden hög.attanses som

Troligtvis så hög antal infrastrukturprojekt sjunker underatt ett stort
nyttokvoten 0,4.

Internaliseringseflekter

järnvägen vinner från flyg och biltrafik, minskarOm resenärer statens
fråninkomster olika skatter bl.a. från och räknasC02 som en

kalkylen.minuspost i miljö- och resurssynpunkt detta heltUr är
oacceptabelt och visar bristande helhetssyn.

räknas bara halva värdetPå nyskapade ochsättsamma av resor
vid projekt Götalandsbanan medan kostnaden förtransporter stora som

dessa nytillkomna fullträknas Motiveringen för detta förfaringssättut.
teoretiskt inteelegant med verkligheten.är stämmermen

Värdering tcigeflektenav

Kollektivtrafik, speciellt den eldrivna på spår, den miljövänligaär mest
och trafiksäkra. utredningens analysresultatOm riktiga detär äratt
svårt föra och till järnväg, försvårar dettaöveratt transporterresor

miljö- och trafiksäkerhetsmålen.nåavsevärt att
Analytikerna har dock inte tagit till sig erfarenheterna från raden

tågprojekt världen Shikansen Japan, Frankrike,TGVöver.
Kustpilen, Pågatågen, Vättemtåg m.fl. alla tågprojekt har detär som
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spräckts. finnsDet "spårfaktor"gemensamt att ärprognoserna en som
enda förklara framgångarna för dessa satsningar. Dennasättet att
spårfaktor har utredningen utelämnat.

jämvägama i har knappt all långvägaAtt USA 50 % godstrafik,av
visar det fullt möjligt föra gods till järnväg. dettaFörär överatt att

järnvägar byggs för kunnakrävs våra laster, ochatt att ta tyngre att
lastbilarna inte skall subventioneras lika orimligt mycket idag.som

majoriteten insett detta.har inteTyvärr

Ökat miljömedvetande

Kalkylmodellema ingen hänsyn till miljömedvetandet ökartar att
ungdomar. väljastadigt, inte minst bland Att miljövänliga färdsätt

insteg, ingårframför miljöstörande vinner i större mönsterettsom av
mindre materialistiskt levnadssätt.livstilförändringar Iettmot

företagsvärlden blir det allt vanligare med olika miljöstymingssystem,
dessa lederoch konsekvent tillämpning till ökad användningav aven

järnvägen.

trafikpolitikenUtvärdering av

trafikpolitiken börjar först med 1988 års trafik-Utvärderingen av
beslut. globala perspektivet på hur användspolitiska Det naturresurser

inga hänvisningar till Sveriges åtagande ibeaktas liksom görsatt
Agenda-21 och vad det betyder för den svenskaRio-konventionen och

"knapphetsanalys" beroendesamhällsutvecklingen. på vårtEn t.ex. av
och "livscykelanalyser" borde kunnat intressantaoljeförekomster ge

samhälles beroendeperspektiv vårt transporter.av
grundläggande för trafik-heller berörs den målsättningenInte

och reslängder förpolitiken: ökad rörlighet ökande braäratt
samhällsutvecklingen, vad det betyder för den globala naturresurs-

och för den enskilde individen.hushållningen

ekonomiska styrningen ökad rörlighetDen mot

sammanfattande bildMajoriteten heller ingen avger
trafikutvecklingen, väljer punktnedslag på olika områden.utan

mitt försök till beskrivning utvecklingen:Nedanstående är av
Trafikpolitiken alltsedan 50-talet varit medel ökahar ett att

och därigenom fört det svenska samhället i alltrörligheten störreett
beroende och Beroendet dessutom framför alltärtransporter.av resor
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baserat vägfordon. beroendepå Detta tvingar människor alltatt resa
längre till sitt dagliga arbete, medför skickas kors ochsamt att varor

inom och landet. Så bakas bröd i Norrbottentvärs utom t.ex. som
till Skåne för konsumtion och vice Sårbarheten itransporteras versa.

krigs- och kristid därför liksom känsligheten för störningar i deär stor
företag byggt sin lagerhållning "just-in-time"-system.som upp

Beroendet har också gjort vårt samhälle beroendetransporterav av
globala där oljeuttaget det känsliga. Enärstora naturresursuttag, mest

global knapphet räknar med oljekris tillToyota 10 15 åren ny om- -
kan komma förlama vårt samhälle, eftersom det så beroendeäratt av

Övergångoljedrivna till biobränslen kan lätta trycket,transporter.
skapar markanvändningskonflikt livsmedels-,gentemotmen en

energiproduktion.pappers/trävaru- och
Drivande i denna utveckling har framför allt varit och är
låga priser och skatter på transportbränslen
låga fordonsskatter
kraftiga investeringar i och flygplatservägnät
låg investeringsnivå i kollektivtrafik och jämvägstrafik.

bensinpriset stigit medRealt har 6% sedan 1950, medan den
inkomsten ökat meddisponibla 114 %. Sedan slutet 70-talet harav

dock bränslepriset realt stigit i takt med den disponibla inkomsten.
Ökningen i både gods- och persontransportarbetet har sedan dess
märkbart dämpats.

kraftiga ekonomiska incitamenten förDe har orsakatvägtransporter
samhället drabbats omfattande kostnader för sjukvård,att externaav

trafikolyckor, miljöskador, trängsel, intrång, buller Speciellt harm.m.
godstransporter varit kraftigt subventionerade, medan gods-väg

tillpå järnväg ända fram 1988 tvingades till mycket högtransporter en
real avkastning åldersstigen vagnmateriel och bana samt att
dessutom vinst. Därför har järnvägen myckettappat storage
marknadsandelar till det vägtransporterade godset.

trafikpolitiska besluten från 1988 och framåt innebar massivDe en
satsning och järnvägar avregleringar och del andravägar samt en
organisatoriska förändringar. Trafikens nackdelar uppmärksammades

bredare målsättning för trafikpolitiken, har medförtgenom en som -
tillsammans med viss mättnad i resande och godstransporteratt en
inträdde under perioden förbättringar har skett. ekonomiskaDeatt-
incitamenten har intensifierats till vägtrafikens förmån, vilket
ytterligare har minskat jämvägsgodsets marknadsandel.
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Övriga åsiktsskillnader

kostnaderbär sinatransportslagingaslutsatsendrarMajoriteten att
denintedockdrarMajoritetenmarginalen.ellertotalt- kraftigtoch äralla transporterslutsatsensjälvklara att resor

järnvägenspåvägtrafikenspecielltsubventionerade, att gynnasmen
bekostnad.sjöfartensoch

övervärderas. DetmiljöföroreningssidanFörbättringama
ochBilindustriföreningensärintressenaskeroerhörda attt.o.m.

NaturvårdsverketskritiseraVägforeningen attutrymmeges
sakunderlag.

perspektivregionaltitillgänglighetenforbetydelseFlygets
och kanharfåtalendast nyttadet är ettframhålls, att sommen

förfororeningarnaliksomtillgänglighet attnämnsnyttja denna
antallilla ärdetta resenärer stora.

välbehövligutredningenfår iVägverketinomStråktänkandet en
kritiksig dennamajoritetutredningensinteavbasning. Tyvärr tar

takt.i långsammareskall byggas änstråken utatt omutan menar -
ochmed tidenföljtfömyelsenpolitiskadenintetydligenharTyvärr

ekonomi,sigmedhar någotintevägstråkförstått varestoraatt
satsning pådockvilketmiljögod göra,ellerutveckling att

spårtrafik har.ochkollektivtrafik
ochfritids-förbetydelseharsjöfarten storbort ävenglömsDet att

semesterresor.
trafikslagalladvs.nollvisionen,måstetrafiksäkerhetsområdet attPå

hargälla. Tyvärrtrafiksäkerhetsstandard,haskall samma
teknikdentillinställningteknikfientligmajoriteten nyanärmasten
hjälpaförvägfordonenibehövas attkommerATT, attsom

denMajoritetentrafiksäkerhet: atthögreuppnåbilförarna anseren
frihetsinskränkandeär

eventuellaförkonsekvensbeskrivasdock attmåsteteknikDenna
ochkulturmönstertillförhållandeiimperfektionerochsvagheter

uppmärksammade.bliskall kunnabeteendemänskligt
frihetochfåtthar störreett genomKommunerna ansvar

ocksåharfrihetenMENskattebidragssystemet,omläggningen av
vilket kan gåekonomiskt utminskat utrymme,inskränkts ettp.g.a

ochskötseln vägar.gatoröver av
riksdagsbeslut tvingatsårs ta1988ocksåharKommunerna genom

tågtrafik pålokalochregionalförekonomisktstörreett ansvar
förSJ attocksåharRiksdagsbeslutet använts avstomnätet.

bidrarSålundaregional.tilltågtrafikinterregionalomdefiniera
bådetilllänstrafikhuvudmännenviakommunerna numera
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Göteborg-Borås och Skövde-Göteborg, respektivetrots tvåatt en
länsgränser korsas och avstånden 8 respektiveär 14 mil.
Det ocksåär värt SJ förvandlatsatt frånnotera0 att ordinärtett
förlustbringande jämvägsföretag till något så unikt ettsom
vinstgivande. Detta kravtrots att avkastningstatens iär,
jämförelse med näringslivet, högt. Det ocksåär värt att notera att
cirka 45% SJ:s intäkter kommer från trafikhuvud-av numera

köpmännens persontrafik. Det trafikpolitiska beslutet vad gällerav
harSJ därför också blivit kostnadsövervältring frånstoren staten

till kommuner och landsting.
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LEDAMOTAVRESERVATION

vSMITHSVENSSONKARIN

den skastårKomKom,Kommunikationskommittén, atttilldirektivenI
tillFörslagetmiljöanpassat transportsystem.förlaglägga ett

Övrigalivsmiljö.godtillledaskakommunikationspolitikframtida en
trafik-ökaskadetbl.a.är attframtida transportsystemetdetkrav

näringslivet.stimuleraochbalansregionalbratillledasäkerheten, en
konkretaförslagläggasska960304delbetänkandetI

målska de961201slutbetänkandetiförstochinfrastruktursatsningar
skaföruppfyllda transportsystemetattbehöverformuleras varasom
rårinteKomKomordningbakvändDetta ärmiljöanpassat.bli somen

gällandedenutvärderingocksåinnehållerDelbetänkandet avpå. en
trafikpolitiken.

till transporterMiljardrullning

förfogar1994-2003, transporternaplaneringsperioden,nuvarandedenI
underhåll.ochdriftinvesteringar,förkronormiljarder206totaltöver

aldrig förr.anlagtsSverige vägardet iharåren somDe senaste
delarövrigaSamtidigt harockså avhar rustatsJärnvägen upp.

vidkännasfåttkommuner,ochlandstingalltframförsektorn,offentliga
hareffektiviseringardelmotsvarighet. Entidigarenedragningar utan

ocksåskekunnatinte atthar utanbesparingarnamotiverade,varit men
Åtskilligakvalitet.ochkvantitetminska ifått avharverksamheterna

ellerlandstinganställdatidigarearbetslösa avdem är varsom nu
kommun.

haftanslagsäskandenaharkommunikationertillmedelVad gäller
närlandeti protesteratmångaVigenomslag. runtär somomstort
tillledertillfälligtbaradyvla vägarförsöktVägverket somoss

Kontrasten ärbilisterna. storförrestidsvinstminutsynkanågon
erfara därfåttundervisningochvård,villkordemedjämfört omsorg

offentligkrympandetillsigfåttkonsekventbehoven enanpassa
vaddiskussionbehövs10-årsperiodkommandeInförekonomi. omen

verksamhet.sektornsoflentligadeninomrimliga proportionerärsom
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Många trafikbeslut inte sakligt underbyggda

Tillkomsten Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA,av kan
hälsas med tillfredsställelse. När väl beslut budgetram förom en
kommunikationerna fattats, kan SIKA:s samhällsekonomiska analyser
kombinerat med miljökonsekvensbeskrivningar bidra till visa vilkaatt
investeringar i förhållandestörst till denyttasom målen.ger uppsatta
Hade dylikt beslutsunderlag tidigare funnits tillgängligt för riksdagen
kan det på goda grunder fleraantas deatt nuvarandeav
infrastruktursatsningama aldrig blivit Vänsterpartiet hade då fåttav.
gehör för sina avslagsyrkanden på förslag till investeringar i vägarnya
och broar. Statskontorets utvärdering den förda trafikpolitiken ärav en
skrämmande läsning skildrar hur dåligt underbyggda investerings-som
besluten har varit.

Ett motiven för 98-miljardersatsningen infrastruktur-av
investeringar 1994-2003 300 % ökning jämfört med 10-årsperioden
dessförinnan transportinvesteringamasatt andel BNP undervar av en
lång period sjunkit i Sverige. I Statskontorets utvärdering sid 67
framförs förklaring den sjunkandeatt proportionen naturligtsom kan
förklaras med både och jämvägssystemenatt väg- sedan länge i stort

färdigbyggdaär Kaijser.sett Sveriges harvägnät mycket högen
standard vid internationell jämförelse.en

Framför allt Vägverket har med sin starka ställning lyckats driva
igenom flera projekt där den samhällsekonomiska inte någotnyttan

desätt kostnader debiterasmotsvarat Vedabronstaten. översom
Ångermanälven illustrativtutgör exempel.ett Den kostar över
Zmiljarder kronor. dettaFör erhålls total trafiknytta cirkaen
500 miljoner kronor. Höga Kustens naturvärden har skadats oåter-
kalleligt. Att vägverket dessutom i genomsnitt enligt Riksrevisions-
verket haft överskridande kostnaderett på 85 i% förhållande till deav
budgetmedel anslagits den fördagör trafikpolitikenatt ytterligaresom
kan ifrågasättas.

Regional balans och sysselsättning tänkta motiv

Regional balans, sysselsättningsstimulans och allmänt dynamiska
effekter har framförts för ytterligaretunga satsningarargument påsom
infrastruktur. Det onekligen behjärtansvärdaär motiv. Utvärderingen

den förda trafikpolitiken dock inget underlag för dessaav målger att
skulle ha uppfyllts till följd de beslutade satsningarnas inriktning.av
Beträffande regionalpolitiska satsningar kan motriktade effekter tänkas
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regionalförskydddetminskartransportförbättringardäri falluppstå
innebär.transportkostnadernaförädlingochförsäljning som

vägtrafikensubventionsamhälleliguttrycktAnnorlunda är enav
med detkonkurreraska kunnaSkånebakat ibrödförförutsättning att

sinavägtrafiken bäraTvingasNorrland.bröd ibagerietslokala egna
källan. M.a.o.förädlasråvarornatill närmareleder detkostnader att en

fördel.regionalpolitisk
kapitalinten-infrastruktursatsningarsysselsättningBeträffande är

miljard.investeradarbetstillfällenfåalltsåochsiva perger
energispar-avveckling;kämkraftensförunderlättarInvesteringar som

skulleenergikällor,förnyelsebarainstallationochåtgärder geav
internationelladenIförarbetstillfällenflerbetydligt summa.samma

dynamiskainfrastrukturinvesteringamasdebattenekonomiska är
gigantiskaförMisslyckandet EU:sifrågasätta.starkteffekter

omsvängningfundamental ärEnspråk.talarmotorvägsplaner samma
Kinnocks närNeiltranportkommissionär närmastegångpå mansa

Bryssel.iträffade honomKomKom

nödvändigMålprioritering

iförränmålenbeträffandeÄven explicitskainteKomKom varaom
tillmotivdemförajagmåsteslutbetänkandet, ett somomresonemang

gäller devadmåluppfyllelsetotalreservationen. Eniståndpunktema
ochspår-omöjlig. Nya väg-räknarkommittédirektiven ärmål upp

detMenför någon.fördelaralltid tillförmodligenledersträckningar
negativaandraochmarki obrutenintrångsamtidigtorsakar

förenalättare änvisat sigförvissoharmål attVissamiljöeffekter.
trafiksäkerhethöjdtillÅtgärder ocksåleder oftamiljösyftemedandra.

inbördesnågonharintemåldokumentEttviceoch somversa.
fungerainteemellertiddelmålen kanolikademellanprioritering som

styrinstrument.ett
skatrafikenmålmellan deprioriteringstriktmotiv förstarktEtt en

finanserUnderskottet i ärstatsfinansiella läget. statensdetuppfylla är
solidpåbyggerinvesteringsförslagallarimligtför Det enär attstort.

grundligmedföra,förslaget samtden sägsdokumentation nytta enav
Ärickemonetäraochi termer.kostnaderna monetäraredovisning av

kanskemålettrafiken ärdöda ioch ärskadadeantalminskatdet som
förtillräckligt högabensinskatter atthöjdahastighetersänkta samt
målet.uppnåföråtgärdernaeffektivastede atttrafikvolymenminska

överskott.statsfinansielltbiprodukt lämnar ettåtgärderDvs. som en
iinvesteratrafiksäkerhetsskälmedjämföraskan attDetta av

ringleder.kostsamma
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Naturlagarna inte fiirhandlingsbara

deOm olika målen KomKom ska hänsyn till inte förenliga, vilketta är
ska då uppfyllas i första hand Riksdagen kan fatta felaktiga beslut
beträffande regional balans eller näringslivsstimulans. Dessa beslut kan
få negativa konsekvenser. Förmodligen det dockär värre än att om
riksdagen ångrar sig, kan den besluta kurs.om en ny

På denna punkt skiljer sig miljömålet från de andra målen.
Naturlagarna kan inte ändras med riksdagsbeslut. Har det uppstått en
viss koncentration luftföroreningar bensen, kväveoxider, koldioxidav
etc., kan inte riksdagen med hjälp fattade beslut samla dem igen.av
Det går i viss mån motverka försurning i sjöar med hjälpatt av
kalkning. Försurad skogsmark svårare någotär åt.göraatt
Näringsinnehållet i form kalium, magnesium och kalcium i vissaav

Skånes och Blekinges jordar har halverats 30 år. Riksdagen kanav
inte beslut återföra det runnit bort försurning.genom som p.g.a.
Exemplen kan mångfaldigas, miljömålenslutsatsen entydigärmen —
måste komma i första hand.

Olja nybildas inte inom människans tidshorisont

Enligt kommittédirektiven ska infrastrukturen i långsiktigtettses
perspektiv. Då borde det inte gå undvika det faktum fossilaatt att
bränslen ändliga. planeringEn kan knappastär anspråkgöra att vara
långsiktig den utgår ifrån 30 % ökning vägtrafiken, ävenom av om en
ökad inblandning biobränslen kortPå siktär vänta. EU:satt sätterav
mineraloljedirektiv juridiskt hinder för stimulans etanol-ett ochav
metanol-bränslen. Framtidens motorbränslen måste ha förnybaren
källa, biobränslen löser inte alla problem. På lång sikt detärmen
fysiskt omöjligt med biobränslen öka eller upprätthållaatt denens
trafikvolym Sverige har i dag. iInte vårt skogrika land denärens
årliga tillväxten biomassa tillräckligt for energimässigtstor attav

nuvarande bensin- och dieselanvändning.motsvara Inte skogenom
ska räcka till virke, och brännved.även Lite biomassa måste förpapper

övrigt föda till människor och djur.vara
Slutsatsen ovanstående blir den totala transportvolymenattav

måste minska. Det också Naturvårdsverket den andraanger som av
fem viktiga åtgärder för ska miljöanpassasatt SNVtransporterna
955l-Xl94-05/2za. tveksammeDen kanske undrar inte kraftigom
miljöanpassning kan till nackdel för svenskt näringsliv. På kortvara
sikt kanske ja, det kompenserasär de långsiktigasvaret men av
fördelarna. En utfasning de fossila bränslena måste medav
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nybildas. Detintedå dessaellerförrnödvändighet ske senare
tekniker.transportsnålautvecklartidigtställernäringsliv nyaomsom

Hållbarföre.liggaväsentligtdetexportindustrinför attSärskilt är
konkurrensfördelamaoch ökarsårbarhetenminskarutveckling

omvärlden.gentemot
miljöomställningmåste i deninordnasTrafikpolitiken som

långsiktigtåstadkommakunnavi skaförskebehöver att en
hållbar utveckling.

på trafikenHälsoperspektiv

framtidadenkriterierde transport-livsmiljögod ärEn ett somav
trafik ochsamband mellanfinnsdetuppfylla. Attska ettpolitiken

tilllederFordonsavgaserkänt.trafikolyckor, ärohälsa, utöver
trafikensluftrörsbevär. I ärandra tätortemaochastmatiska

miljörelateradetillkällornadesannolikt störstaluftföroreningar en av
bilresorflesta kortvägade ägerisjukdomar. Det tätortema rum.är

harbilresomakortakm.3 Dekortarebilresor änalla är%25 av
bilresor,allagenomsnittet försågånger11utsläpp storaär somsom

kallmeddeeftersom motor.startar en
någonfunnitsunderlagsmaterial intekommitténsihar detTyvärr
trafikorsakssamband mellankunskapdagenssammanställning omav

utgifteroffentligaföreslårdelbetänkandettankeMedoch ohälsa. att
hälsokonsekvensernaklokt fådetkronormiljarder att190 vore

belysta.
ochutarbetasbordehälsokonsekvensbeskrivningförmetodEn

föreskrivasmiljökonsekvensbeskrivningarmed somtillsammans
beslut.trafikpolitiskaallatillunderlag

vägtrafik saknasminskadmedAlternativ

inriktningaralternativaförunderlagutarbetatsdetharTill KomKom
beräknarförordasalternativ attinfrastrukturen. Detinom som

deskiljer sigtill 2010. Tyvärr1993fråncirka %blir 30trafikökningen
nedan,figurenvarandra seifrånmycketsärskiltintealternativenolika

ökningförutsätteralternativSamtligabetänkandet.ifigur 3.4 aven
långtidsutredningensantaganden byggerAllavägtrafikvolymen.

skiljerscenarierolikautvecklas. Derasskasamhällethurförprognos
i detillväxtenekonomiskavarandra. Denifrånhellersig inte nämnvärt

intervall. Delitetganskainomvarierar,scenariema ettolika men
ekonomiskatilltilltronharerfarenheter naggatårenssenaste

i kanten.prognosmodeller
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Figur. Relativ fördelning mellan väg och järnväg, Källa:procent.
SAMPLAN 1996.

Inga ytterligare investeringar i fardigbyggtett vägnät

Majoritetens förslag innebär halvering väginvesteringamaen av
jämfört med förra planeringsperioden vilket håll.är ett rättsteg

ÖkarVänsterpartiet dock det inte tillräckligt. bensinprisetäratt ianser
enlighet med vad det ambitiösa koldioxidmålet se Miljö 18 nedan
försvinner lönsamheten enligt SIKA för samtliganästan nya
väginvesteringar.

I princip kan alla medel för investeringar i och ökadvägarnya
bärighet strykas. Av de cirka 32 miljarder kronor då blir översom

8,5 miljarder till Botniabanan och 3,5 miljarder förreserveras
samhällsekonomiskt motiverade insatser för kollektivtrafik i länen

Övrigade miljarder10 finns iutöver huvudförslaget. 20 miljardersom
kan förslagsvis användas till olika miljöomställningsprojekt som
skapar många och nyttiga arbetstillfällen.

utgår ifrånVänsterpartiet koldioxidmåletatt ska uppfyllas

betänkandetI konstateras växthuseffekten det allvarligasteatt hotetär
miljön. Naturvårdverket samordnar trafikverkens,mot m.fl.s arbete

med miljöanpassning det s.k. MaTs-samarbetet.transportsystemen,av
Olika åtgärder föreslås för uppnå det preliminära målet med 60att %
reduktion växthusgasema till år Man2050. kan välja medväntaattav

vidta kraftfulla åtgärder, föratt genomgåatt störresenare en
omställningsprocess. Eller så kan tillämpa försiktighetsprincipenman
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föromställningsprocessgrundläggandebörjaganska tidigt attoch en
tål. avsnittklimat ochtill vadsnabbare skasamhället naturanpassas

strateginnämndaden sisttillämpningbetänkandet. Eni1.2.13 av
undvikaförtill 2020halveraskoldioxidutsläppen måsteinnebär attatt

miljöanpassas såtrafikenväxthuseffekt.orsakad Kanmänskligt atten
miljömålende andrauppfyllskolidioxdmålet,klarar ävenden som

ligger kvarbensinprisetfalletblir inteformulerat. Dettariksdagen om
tillämpas förbehöverbetalar-principen attdagens nivå. Förorenarenpå

hållbarlångsiktigtmiljökravmed deförenligblibiltrafikenfå att en
utveckling kräver.

höjtocksåEngland menade deibesökte Ford attNär KomKom
tillverkafå biltrafikanternasmidigastedetbensinpris attsättet attär

sänkt bränsleåtgångpotentialen förtekniskabränslesnåla bilar. Den per
tillverkaidagmöjligtpersonbilar det lärgällervad attmil är stor vara

iinteden kommerbensin/mil,l0,35personbilar drar att tasmensom
bränsleprisetstadig höjning vänta.ärförrän attanspråk aven

regleringar skamedtillit tillsin EUmajoritetKomKoms sätter att
tillitsådanbränslesnålare bilar. Enproducera är,bilindustrintvinga att

marknads-hänvisar tillflitigtpartieruttryckt, naiv. Demilt som
siktprishöjning kortborde inse ärretorik,i sinkrafterna att en

åstadkommaförsökfruktlösamindreellereffektivare attän mer
regleringar.överenskommelserinternationellaverksamma om

internationellasträvanden tillallabejakar överens-Vänsterpartiet
dessamiljöbelastningen,minskar attkommelser men ansersom

åtgärder.nationellamed kraftfullakombinerasskasträvanden
såCO2-skattenhöjningförslag attKommittémajoritetens av

realkostnad försänktinnebärmed attökar 10bensinpriset öre, ensom
tankeoacceptabelt medfullständigttrafikökning,och % ärbil 30köra

förskatteökningmiljöhoten krävs attDet störreallvarligahur är. en
höja detVill intefärdmedel.människors valpåverkakunna manav

ökad CO2-skattskatteväxling ske, såskattetrycket kan attallmänna en
Människor iavgift sänks.ellerskattmedkombineras att annan

förutsättningunderarbetsresorsinaavdragsrätt för atthaglesbygd bör
tillgå.kollektivtrafikinte finnsdet att

årligen tillsöre/liternmåste 30-50med minstökaBensinpriset
år kunskapaktuellbörkoldioxidmålet femteuppfyllt. Vartär om

fåutvecklingtekniskmiljöhotandraklimatförändringar, samt
CO2-skatten.justera

specifikadenleder tillbensinprisethöjning attEn av
bränsleförbruk-sänkerRegleringarminskar.bränsleförbrukningen

drivmedelskostnadendettainnebärytterligare. Sammantagetningen att
betänkandet.antaganden imed dessaminskaberäknaspersonbilarför

beräknats. Det18-alternativmiljöharbegäranVänsterpartietsPå ett
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utgår från CO2-utsléippen ska halveras till 2020att och innebär då att
bensinpriset fördubblas till 2005.

Bensinpris, specifik bensinförbrukning och verklig körkostnad 1993 och
år 2010 i majoritetens alternativ, miljö 18-alternativ respektive alternativ

årligmed 50 öres real ökning påIiterpriset bensin. Allt räknat i 1995en av
års penningvärde. Källa: SIKA 1996

1993 Majoritetens Alternativ med 50 Miljö 18
alternativ höjningöres 2010

2010 2010
Bensinpris 7,62 8,92 14,12 15,80
Bensinför- 1,01 0,72 0,72 0,71
brukning
i bilparken
I/mil
Effektiv
körkost-
nad
kr/mil
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RESERVATION LEDAMOTAV
WESTERBERG mPER

tagit fram i enlighet med direktivenutredningenriktlinjerDe som --
betraktar jag rangordningi infrastrukturenför investeringarna som en -
ekonomisk för de fortsattaprojektbefintliga än en ramsnarareav

kalibreras efterFlerårsplanens ekonomiska måinvesteringarna. ram
budgetrestriktioner finns. dock viktigt medde Detbeaktande ärsomav
förutsägbarhet i inriktning och volym.stabilitet ochen

Ökad näringslivsalternativetvidvikt

antalkalkylema finns uppenbartsamhällsekonomiskadeI ett
känslighetsanalyserkorrigeras viaVissa dem kansvagheter. av

del finnsinvesteringar. minjämförelser med alternativa Förrespektive
särskilt fästunderskattningar, jagsystematiskatvådärutöver som

mig vid.
kraftfullt.godstransportemas betydelseunderskattasdet förstaFör

då främst kapitalkostnadsvinstermarginella i kalkylema,Värdena blir
bedömningsaknassnabbare Däremottillgodoräknas vid transporter. en

samhällsekonomiskt i formvinstmarginalförbättringvad avgerenav
arbetstillfällen vid lägrebibehållna/expanderande företag och

kraftfull underskattninginnebärtran Detta aven
trañkinvesteringama.betydelse isamhällsekonomiskagodsets

cirkahänsyn till detta innebärandetill viss del tagitUtredningen har att
medinvesteringar kommit inäringslivsaltemativetsdet s.k.70 % av

detta inte tillräckligt.alternativet. Ensammanvägda Jagdet ärattanser
till påpekade bristerna imed hänsyn deanalys bör göras tagennärmare

till godsflödenasytterligare hänsyni syfteberäkningsmetoden taatt
betydelse.samhälllsekonomiska

betydelse beräknas järnvägensmarginellandraFör det merav --
genomsnittligt värde för utsläppen vidmiljökostnader bl.a. ettsom

beräknasborde belastningenmin uppfattningkraftproduktionen. Enligt
iproducerade kilowattimmenfrån den sistmiljöpåverkanfrån

bränslen.del från fossilaunder åretkraftproduktionen, dvs. stor aven
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Personligt frivilliglinjenansvarstagande -

Vad trafikvolym och miljö finns det anledning förstai handattavser
erinra de utomordentliga resultat uppnåtts i miljöarbetetom som
utifrån konsumentmakten vad miljövänliga tvättmedelsavser
dominans, återanvändbara komponenter i bilar, miljövänligt skogsbruk

m.m.
Starka skäl talar för konsumentinflytandet i handling det bästaatt är

förutsätter docknå resultat. miljövänliga alternativDettasättet att att
kan påvisas och stegvis förstärkas. Frivilliglinjen med starktett-
personligt ansvarstagande kan utomordentliga resultat och bör ige-

förstahandsalternativet.alla lägen vara
detta sammanhang finns starka skäl öka prioriteringenI även att att
det attraktivt cykla eller gå vid korta avstånd.göra att

årligaNej till reala bensinprishöjningar

kan inte årlig real höjning bensinpriset medJag 10 öreacceptera en av
nedbringaår, koldioxidutsläppen och dämpasättett attper som

transportarbetet följande skäl:på väg av
förutsätter i sitt transportarbetetUtredningenL attresonemang

trendmässigt öka med %/år framledes.kommer 2-3 Sedan 1987att
har transportarbetet i inte ökat på delvis beroende påvägstort sett
lågkonjukturen. Utredningens antaganden kan ifrågasättas. Det
förutsätter kvinnor kommer registrerade i likaatt att storvara
utsträckning i framtiden. kan finnas skälDetmän att anta attsom
familjens första bil slentrian i utsträckning registreras påstörreav

familjeni använder den. kanDetta utgöraoavsettmannen vem som
för lägre tillväxt i det bilburnaskäl transportarbetet. Vidareen

förutsätter den ökningstakten generationenantagna att av
fyrtiotalister skall fortsätta köra bil i betydande utsträckning iatt

ålder. det finns skälallt högre ifrågasätta detta.Jag ävenattanser
Redan har den äldre generationen varit bilförare i stornu

Ävenutsträckning. trafiksäkerhetskäl kan tala för begränsaden mer
ökning användning bilar i högre åldrar. antagandenaJagav av anser

ökningstakten överdriven.ärom
Även mycket drastiska höjningar bensinpriset har visat sigav ge
mycket begränsade resultat användningen bilarav som
transportmedel, dvs. priskänsligheten bensin Resultatetpå är svag.

systematiska bensinprishöjningar leder i stället till mycket storaav
kostnader i och med de främst drabbar låginkomsttagare isociala att
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barnfamiljer med forsörjningsbörda.glesbygd och Samtidigtstor är
begränsade.de miljömässiga vinsterna Bensinprishöjningarytterst

därmed inte framkomlig nå riksdagens miljömål. Envägär atten
bensinskattehöjning därmed höjningreal är snarast en av

metod motverka bilismensskattetrycket negativa sidor.än atten-
ökaTransportarbetet kommer i framtiden. Detävenatt är

nödvändigt med tanke på globaliseringen Varuförsörjningen,av
ökade krav två kvalificerade arbeten familj och starkapå per
rekreationsbehov framöver, trendframskrivningaräven men rena
långt i framtiden orimliga. innebär framför alltDetär att
koldioxidutsläppen efter år måste minska från trafiken.2000 även

Övrigaautomatik. utsläpp förefaller falla inomsker inte medDet
felmarginalen för mål från riksdagen.uppsatta
Inriktningen måste därför människorsnarast att transportervara av

förenligt med vad tål.och gods kan ske på ärsätt,ett naturensom
förutsätter beakande den tekniska utvecklingenDet ett somav

ställa krav densamma.metod- och samtidigt

alternativa drivmedel i försöksflottorkanDet prövaatt somvara
fordonsflottordistributionsbilar eller andrataxi,t.ex. postens som

och starkt miljöbelastade områden. börsig inom begränsade Detrör
förutsättningar för jämnare trafikgam,skapaatt en somvara

trafiken. ocksåköer och andra störningar i börmotverkar Det vara
bränslesnålareeuropeiska krav fordon.gemensamma

krav bränslesnålare fordon måstebör särskiltDet attnoteras vara
till olikaförutsägbara. måste också hänsynlångsiktiga och De ta

godsolika lastkapacitet för såvälbilstorlekar med passagerare som
trafiksäkerhet. kan inte generella kravliksom krav på Jag acceptera

ensidigt småbilarfler och trafikolyckor ellersvårare gynnargersom
fåtal kaneller blir så dyra endastför eller två att ettpersoneren

ekonomisktställas så de tekniskt ochköpa dem. måsteKraven äratt
nåbara.

koldioxidutsläppen i trafiken blir meningslösStabiliseringEn omav
kraftiga ökningar koldioxidutsläppensamtidigt framtvingar avman

förtida avvecklingi kraftproduktionen t.ex. en avgenom
i februari då bådekärnkraften. Under de kalla vinterdagarna 1996,

oljekraftverk kördes släppte enbartKarlshamnsStenun och
jämförtkoldioxid dag med 29 000de 23 000 tonut ton per

för alla bensindrivna fordon 1991 årskoldioxid daer
volymsiffror .
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Tjänstebilsbeskattningen

tjänstebilsbeskattningen bör den sänkas i takt medVad attavser
den förmånen.minskas och endast verkligaförmånsvärdet motsvara

till byråkratiska, krångliga och ofta meningslösafår heller inte ledaDet
körjoumaler.

inflytandetRegionala

inflytandet insatser inom och järnvägdet regionalaVad vägöveravser
skall finnas i hela landet. vidaresjälvklart det Detdet för mig ärär att

ämbetsverk regionalt i förstastatliganaturligt för mig styrsatt genom
med derasstatliga dvs. länsstyrelsernahand det regionala organet -

lekmannastyrelser.starkt förankraderegionalt
berörda försökslänlåta länsstyrelserna i ifinns skälDet ävenatt

medelstilldelningen till enskildainflytandefall fånågot överäven
betydelse.fall riksvägar regionalrespektive i något övervägar av
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SÄRSKILT FRÅNYTTRANDE EXPERTERNA
ÅKE ANDERSSON, SJOFARTSVERKET OCH

KARLSSON,STAFFAN LUFTFARTSVERKET

Bakgrund

Kommunikationskommitténs uppdrag utarbeta samordnadär att en
nationell plan för kommunikationemas utveckling hänsynmed till
kraven miljöanpassat Samtliga trafikslagpå skallett transportsystem.
omfattas Uppdraget har delatsplaneringen. i två delar. Först skallav

infrastrukturenplan för inriktningen utarbetas och redovisas i ettaven
Därefterdelbetänkande till den 1996. skall underlag förl ett nyttmars

trafikpolitiskt beslut, bl.a. omfattande spelregler för transportsektorn,
avgifter utarbetas.kostnadsansvar, frågor skall redovisas iDessam.m.

utredningens slutbetänkande till den december1 1996.

på KommunikationskommitténsSynpunkter arbete

uppläggning villMed hänsyn till arbetets vi framföra följande
synpunkter.

Kommittén har enligt direktiven först utarbeta förslag tillatt ett
inriktning infrastrukturinvesteringar för planperioden 1998-2007i av

I för därefter analysera de trañkpolitiska frågeställningarna. Dettaatt
enligt vår mening omvänd ordning kan leda tillär en som

bristfälligt och ofullständigt underbyggda eftersomslutsatser,
hänsyn till eventuella spelregler och villkor följernya som av
utvecklingens andra fas inte kunnat beaktas i full utsträckning.

kommitténs första arbetsfas det dessutom endast deI är
infrastrukturtunga därmed trafikslagen,och kostnadskrävande väg
och järnväg, behandlats. ñnansieringsformen harP.g.a.som

luftfartens och sjöfartens infrastrukturinvesteringar i inte ingått i
behandlingen. Erfarenhetsmässigt har denna finansieringsform

Ändåfungerat väl och har inga synpunktervi på denna. detvore
både naturligt och möjligt beakta sjöfartens luftfartensoch redanatt
uppbyggda infrastruktur reella alternativ till olika jämvägs-som

inte falletoch väginvesteringar. så olycklig ordningAtt är är en som
ytterligare försvagar beslutsunderlaget i delbetänkandet.
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förståelse för denna uppläggning med hänsynhar emellertid tillVi
vill understrykaplaneringsprocess nödvändig-föreliggande men

påtalade riskerna uppmärksammas och kommer tilldeheten attav
arbetsfas.iuttryck nästa

skillnad i tillämpningen trafikpolitikenföreligger f.n.Det av somen. konkurrensneutralitet mellan trafikslagen ochreellmotverkar en
fördelar tillvara.trafikslags komparativaförsvårar varje Detasatt

jämvägstrafiken påverkar självfalletsubventionemastatliga t.ex.av
negativt. delbetänkandet har aspekter påkonkurrensneutraliteten I

inte beaktats eller vilka effektermellan trafikslagenkonkurrens en
förha målsådan konkurrens kan t.ex.

omiljöskydd
onäringspolitik
oregionalpolitik
osäkerhet
okostnader

Slutsats

infrastruktur användashand uppbyggdskall i förstaEnligt meningvår
framförda synpunkter återhållsammotiverarVidareoch tillvara.tas

och jämvägsutbygg-omfattningendet gällerattityd främst väg-när av
möjligt måste delångt detplanperioden. Såundernader är

trafikeringen för samtligafrågorochtrafikpolitiska frågorna om
konkurrensfördelar behandlas innankomparativatrafikslag och deras

iinfrastrukturinvesteringarinriktningochslutligt beslut vägavom ram
risken för felallokeringar.skulle minskafattas.och järnväg Detta
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FRÅN EXPERTERNAYTTRANDESARSKILT
INDUSTRIFORBUNDET,CARLSUNDBO

SVENSKANORDIN,TOMMY
OCHPETROLEUMINSTITUTET

PALMGREN,KURT
BILINDUSTRIFORENINGEN

betänkande har endasttill dettaunderlagsrapporternaHuvuddelen av
centralakort tid.mycket Denundertillgängliga rapportenvarit mesten

tillhanda först någraalternativet komsammanvägdas.k.det oss—-
särskilda yttrande.sittskulle lämnaföredagar experterna

meningflera enligt vårpåtalatutredningenförtidigareVi har
detfrämstunderlagsrapportema,i näroklarheterochallvarliga brister

det svårtanalyserna,samhällsekonomiska gör attdegäller som
vi heltframförtocksåVi harmaterialet.redovisade attdetbedöma

internationellanäringslivetshurochanalysersaknar resonemang om
infrastrukturrörandebeslutpåverkaslångsiktigtkonkurrensfönnåga av
oklarheternaochpåtalade bristernadeFlerabeskattning.och av

alternativet.sammanvägdadock i detkvarstår
avseendebesluttill grund förskall liggabetänkandetEftersom en

finner vimiljarder SEK200beloppomfattatioårsperiod och näral om
behandla dessatid givitsrimligolyckligtmycket attdet att

fram.betänkandet läggsinnankommitténioklarheter

16-03129
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SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERT
BO CARLSUND, INDUSTRIFORBUNDET

anledningl kommitténs givits möjlighetatt inkommaexperter attav
med kompletterande synpunkter betänkandet önskar jag framföra
följande.

Kommitténs förslag till inriktning infrastrukturplaneringen förav
perioden 1998-2007 innehåller flera från transportanvändar- och
näringslivssynpunkt positiva inslag, såsom

Ökade till drift och underhåll på både och0 väg-resurser
järnvägsnätet,
satsning på bärighetsfrämjande åtgärder både på och0 väg-
järnvägsnätet och
andra åtgärder för effektivisera godstransportemaatt på järnväg.0

föreslagnaDen successiva höjningen bl.a. dieselbeskattningenav
medel uppnå det utredningenett uppställdaatt målet försom av

koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Sverige år 2020 ställer jag mig
däremot mycket tveksam till. Som också framhålls i betänkandet
avsnitt 2.5.9 torde utvecklingen koldioxidutsläppen frånav
lastbilstrafiken påverkas i mycket liten utsträckning härav. ensidigEn
svensk höjning koldioxidbeskattningen på kommersiellaav

leder däremot till försämradvägtransporter konkurrenskraft för svenskt
näringsliv, såvida inte skattehöjningar kompenseras t.ex.genom
sänkning andra skatter. Eftersom koldioxidutsläppen globaltär ettav
problem kan detta endast lösas internationellt samordnadegenom
åtgärder. l

Redovisningen det samhällsekonomiska utfallet förslaget tillav av
inriktning infrastrukturåtgärderna tabell 2.15 alltför summariskärav
för möjliggöra granskning och rimlighetsbedömning.att närmareen

tidsödandeUtan förfrågningar hos berörda verk, letande i
underlagsrapporter efter nyckelantaganden beträffande t.ex.mm
restids- och priselasticiteter, fördelning mellan nygenererade resor
järnväg och överflyttade från andra transportmedel, biljettpris-resor

fraktprisutveckling det således inte möjligtär bedöma detresp att
redovisade resultatet.

Redovisningen det statsfinansiella utfallet förslaget tillav av
inriktning infrastrukturåtgärderna tabell 2.22 fortfarandeav ger
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till invändningar. Antingen bör genomgåendeanledning en
ske, dvs. enbart förändringar i förhållande tillnettoredovisning

redovisas, eller hellre bör bruttoredo-innevarande budgetår en- -
utgifter förskatteintäkter och det allmänna.visning I senareges av

de totala årliga skatteintäktema på bortåtfallet innebär det bl.a. att
vägtrafiksektorn bör redovisas. Vidare bör denmiljarder kr från50

banavgifterna effekterna forutvecklingenförväntade samtav
trafikhuvudmännen redovisas.

Statskontorets beräkningar redovisadegrundvalpåDet av
trafikslag uppfyller sitt totala marginellasiffermaterialet hur olika resp

avsnitt överdrivetsamhällsekonomiska kostnadsansvar 5.2.3 ettger
reservationer författarna själva angivit iexakthet.intryck De somav

beräkningar i huvudsak bygger på,Statskontoretsden rapport som
i betänkandet. förhållandetha redovisats Detborde åtminstone att en

skatter inte bedömtsvägtrafiksektoms hardelstor somav
borde ocksådärför inte tagits med i beräkningenavgiftsrelevanta och

i betänkandet.ha redovisats



260 ochReservationer särskilda yttranden SOU 1996:26

SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERT
MARIA ERIKSSON, NUTEK

Inriktning infrastrukturplaneringenav

Kommunikationakommittén har, bakgrund fem alternativamot av
inriktningar infrastukturens utbyggnad och underhåll, lämnat ettav

förslag till inriktning infrastrukturplaneringen försammanvägt av
perioden 1998-2007.

Förslaget innebär nödvändig omfördelning frånen av resurserna
nyinvesteringar till drift och underhåll ökade insatser för ökasamt att
bärigheten och tjälsäkring.

Delbetänkandet innehåller förslag till investeringar i detäven
nationella och Föreslagna insatserstamvägnätet stomnätet. är ett
resultat de samhälssekonomiska kalkyler gjort inom förav som ramen
arbetet. emellertidDet mycket tveksamt de beräkningarär om som
ligger till grund för investeringsåtgärderna så tillförlitliga deär attpass
kan underlag för prioriteringar enskilda investeringar. Bl.a.utgöra av
så preciserades planeringsforutsättningarna för regional balans-
respektive näringslivsalternativet i och därmed blevsent processen
tiden for söka angelägna projekt i regionerna kort ochatt
beräkningarna forcerades fram. har denDessutom användanu
samhällsekonomiska kalkytekniken kritiserats utifrån olika
utgångspunkter bl.a. för osäkerheten i restids- och olycksfalls-
värderingar miljökostnader, bristande hänsyn till regionalasamt

Överhuvudtagetvariationer i värderingar kopplade till olika livsformer.
finns behov utveckla de samhällsekonomiska bedömningarnaett attav
så de i utsträckning hänsyn till regionalastörreatt tar
utvecklingsfrågor. måste förslagDessutom ska tillgodoseett som
regional balans i utsträckning bygga regional kompetens fårstor att
komma till tals och i mindre omfattning bygga på samhällsekonomiska
kalkyler.

Arbetsordningen

Arbetsordningen för Kommunikationskommitténs arbete någotär
omvänd och beredningstiden mycket kort. Kommittén lämnar ettnu
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infrastrukturplaneringen för perioden 1998-till inriktningförslag av
nationell plan förslutbetänkande förslådärefter i sittoch ska2007 en

förunderlagi Sverige skakommunikationerna utgöra nyttettsom en
själv konstaterar kan dettakommitténtrafikpolitiskt beslut. Som

trañkarbetet och fördelningendet samladepåverkaförslag komma att
därmed rimligen ocksåkommunikationsslagen, ochmellan

rimlig.arbetsordning inteinvesteringslanema. Denna är
framinriktningsforslaget har tagitsföreliggandeDet motnu

sedan mittenvarit tillgängligainriktningsaltemativbakgrund somav
sigmindre månader påalltså haft tvåKommittén hardecember. änav
tillendast någon veckainriktningsalternativen ochtillställningtaatt

det kommande beslutetMed tanke påsammanvägda förslaget.det att
underframforceratmycket belopp dettioårsperiod och ärstorarör en

tidsschema.orimligt pressatett
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SÄRSKILT FRÅNYTTRANDE EXPERT
GUSTAVSSON,MARIA GLESBYGDSVERKET

.

Kommunikationskommittén har sammanvägning de femsom en av
.analyserade alternativa inriktningarna infrastrukturens utbyggnadav

och underhåll utarbetat förslag till inriktning infrastruktur-ett av
planeringen under perioden 1998-2007.

Analysema har lett fram till nödvändig kursförändring ien
infrastrukturplaneringen från investeringar till ökade satsningar på drift
och underhåll. Förslaget innehåller också satsningarna ökaatt
bärigheten och reducera tjälskadeproblematiken. åtgärderDessa är
nödvändiga for bromsa den pågående eftersläpningen ochatt
nedbrytningen vägkapitalet förutsatt de vid plangenomförandetattav

in där behovensätts är störst.som
Kommittén har valt redan i detta delbetänkande lyfta framatt nu en

rad investeringsåtgärder i det nationella ochstamvägnätet stomnätet.
Dessa resultaten de samhällsekonomiska beräkningarna.är Detav
hittillsvarande beräkningsarbetet emellertid inte tillräckligtär som
underlag for prioritera enskilda åtgärder. Det flera samverkandeatt är
aspekter ligger till grund för denna osäkerhet:som

Tiden för bland söka angelägna åtgärder inom respektiveatt annat0
region har varit mycket begränsad och beräkningarna har därmed
forcerats fram. forUtrymmet söka åtgärder med betydelse föratt
regional och framförallt inomregional balans har varit i det

obefintlig.närmaste
Tydligheten i planeringsförutsättningarna för de olika inriktnings-0
alternativen varierar. synnerhetI regional balans- och näringslivs-
alternativen har preciserats vid mycket tidpunkt ien sen
beräkningsprocessen och har därför inte kunnat preciseras på

miljö- och trañksäkerhetsalternativet.sättsamma som
Uttolkningen planeringsförutsättningarna har i viss mån varierat0 av
mellan regionerna, vilket det insamlade materialet innehållergör att
bristande enhetlighet.
Tågordningen för kommunikationskommitténs arbete blir något0
omvänd bakgrund kommittén i sitt slutbetänkande skallmot attav
föreslå övergripande trafikpolitiska åtgärder utövermer
investeringar och drift och underhåll. kommitténSom själv
konstaterar kan flera dessa komma påverka det samladeattav
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vilketkommunikationsslagen,mellanfördelningenochtrafikarbetet
investeringsplanerna.påverkarsini tur

i nulägetolämpligtdet sigaspekterdessabakgrund attMot terav
användahar deninvesteringsåtgärder. Dessutomkonkretaföreslå nu

olika utgångs-kritiserats utifrånkalkylteknikensamhällsekonomiska
olycksfallsvärderingarrestids- ochiosäkerheten samtförpunkter, bl.a.

mellanregionalaochtill inom-hänsynbristandemiljökostnader,
kopplade tillvärderingarivariationerfunktionerochvariationer samt

livsformer.olika
dessaharberäkningarnasamhällsekonomiskade trotsResultaten av

investerings-pekasärskiltkommitténföranlettosäkerheter utatt
Mälardals-koncentrerade tillövervägande deltill äråtgärder som

målen.regionalpolitiskademotsatsförhållande tilliregionen. Detta är
balanseradregionalpolitikenförutgångspunkt ärviktig attEn en

förviktigt instrumentmycketutvecklingregional är ett en
ochtillvaramåstelandetspolitik. Helatillväxtorienterad tasresurser

regionalpolitiskadenutvecklas. Imöjlighetlandetdelaralla attgesav
politikområdenmångadetocksåfastslåsmålformulering äratt som

blandbalans. Beslutregionalskall nåvi annatsamverkamåste omom
regionaltillmöjligheternaolikapåpåverkar sättoch järnvägarvägar

utveckling.
tillinställningskeptiskocksåandasförslagKommitténs en

docklandet.delarna Detde ärjärnvägssatsningar iytterligare avnorra
effekterpositivaframhålla desammanhangdettaiväsentligt att
arbets-ökadblandhaft förMittlinjen har annatpåsatsningarna t.ex.

utvecklingengodsflödentillkommandedeutbildningpendling,och som
Inlandsbanan,utmedblandmedfört,järnvägmatartrafik på annatav

med de skärptai ochharjärnvägenpotentialytterligaredensamt som
givetviskommerVägtrafikenföreslår.kommitténmiljökrav som

finnsdetregion,för dennadominerande rollendenhaframgent att men
delarglesai dessamöjlighetbetydligt ävenemellertid större aven

flygochtill bilismberoende änalltför ensidigtmotverkalandet ettatt
föreslår.kommitténvad nu

koldioxidskatthöjdförslagetanledningMed avseromav
stödåtgärdersammanhängandebehovetanalyserakommittén att av
arbetsresor.långade harboendedem gör attkompenserar varssom
oacceptablafåskullebränsleprishöjningenvisa sigskulledetOm att

kommitténföreslårglesbygdenförnackdel atttillfördelningseffekter
iregionalpolitikenförskall kompenseraseffekterdessa ramengenom

regionalpolitiken ipåpekassammanhangdettabör imening. attvid Det
medbalans,regionalförsektorsrespektiveinnebärmeningvid ansvar

tillhänvisningregional balans. Enförtrafikpolitikensordandra ansvar
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regionalpolitiken i vid mening torde principellt leda till en annan
form finansiering inom den trafikpolitiska sektom.änav

detNär gäller den kommande analysen behovetom av
kompenserande åtgärder för höjd koldioxidskatt det väsentligtär att
denna inte till enbart arbetsresor ocksåavgränsas omfattar övrigtutan
nyttoresande, inklusive gods, där kollektiva fárdmedels-transporter av
val tillstår buds.
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ERÅNSÄRSKILT YTTRANDE EXPERT
LANSSTYRELSEN 1JOHANSSON,YNGVE

LANALVSBORGS

kap i del-kommitténs förslag i 4yttrandeFöreliggande avser
betänkandet.

denkommitténs uppdrag analyserathar påsärskild arbetsgruppEn
regional ochtrafikplaneringen nationell,påförankringenpolitiska av
besluts- ochförslag till förändringarlämnatlokal nivå samt av

planeringsprocessen.
det angelägetKommunikationskommittén prövaär attattanser

regional nivåförankringen påpolitiskastärka denmöjligheterna att
för perioden 1998-2007.investeringarplaneringenunderredan av

iolika inriktningarförsöksverksamhet med tvåKommittén föreslår en
fyra län.

föreslås detta skerVästernorrlands länJämtlands och attI att genom
ochbedöms investeringunderhåll i ställetdrift ochföranslaget som

beslutarlänsstyrelsens styrelseLTA-anslaget,förs till om.som
forinnebärförsökkommitténföreslårSkåne ansvaretI attett som

länstrafikanläggningar LTAförfastställa planernaochupprättaatt
föreslår ocksåSkånestyrelsen. Kommitténtilllänsstyrelsenfrånflyttas

iför LTA-planemafårlandstinglänsStockholms ansvaretatt
län.Stockholms

investeringar iavseendeplanering och beslutpeka påvillJag att
dettauppgift. Regionaltstatligidag utövasärtransportsystemet en

ochLänsstyrelsenlänsstyrelser.trafikverk ochvia upprättaransvar
härpå frånsamordnar synpunkterLänsstyrelsenfastställer LTA-planen.

Slutligtoch organisationertrafikverklandstinget,kommuner, m.m.
styrelse.länsstyrelsensbeslut fattas i

infrastrukturplaneringen i länenförankringpolitiskökadOm aven
redan inomsådan kan uppnåsjagskall eftersträvas att ramenenanser

och denstatliga sektornmellan denuppgiftsfördelningnuvarandeför
omfattandeidagLänsstyrelserna harsjälvstyrelsen.kommunala en

angåendem.fl.länstrafikbolaglandsting,med kommuner,dialog
finns på mångakommunikationsområdet. Blandpåutvecklingen annat

samrådsorgan. Förutvecklingsråd och andrakommunikationsråd,håll
olikaföreträdare förmedberedningsgrupperfinnsLTA-planeringen

enligt min meningkanpolitiska förankringenlänet.intressen i Den
dialog.utveckla dennaytterligarestärkas attgenom
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Till detta kommer länsstyrelsen har uppdraget frånatt riksdag och
regering främja länets utvecklingatt verka for statlig,att attgenom
kommunal och landstingskommunal verksamhet i länet samordnas och

efter de övergripande miljö- och regionalpolitiska målen.anpassas
Länsstyrelserna skall enligt statsmakternas uppdrag bl.a. utarbeta
strategier för länens utveckling. Det innebär länsstyrelserna haratt att
behandla utvecklingen inom transportsektorn och besluta om
investeringar i länstrafikanläggningar utifrån brett perspektiv påett
samhällsplaneringen i länet. Slutliga avvägningar i dessa hänseenden

länsstyrelsens styrelse.görs av
Kommunikationskommitténs förslag försöksverksamhet i Skåneom

och i Stockholms län innebär beslut investeringaratt iom
infrastrukturen flyttas från till kommuner och landsting.staten

Frågan ansvarsfördelningen mellan och den kommunalastatenom
självstyrelsen bereds for närvarande inom regeringskansliet mot
bakgrund Regionberedningens förslag. Enligt min uppfattning harav

.Kommunikationskommitténs förslag rörande försöksverksamhet med
förändrad ansvarsfördelning inom infrastrukturplaneringen en ,
övergripande principiell räckvidd, där frågan vilka uppgifterärytterst

respektive den kommunala självstyrelsenstaten skall för.som svara
Frågor denna måste enligt min mening bedömasart och iavgörasav ett
samlat nationellt sammanhang, och baseras på principiella
överväganden kring uppgiftsfördelningen mellan statlig och kommunal
sektor.
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SÄRSKILT AV EXPERTYTTRANDE
Q2000LARSSON,KAJSA SA

tidspressbeslutsordning ochBakvänd

uppläggning.utredningens Ibrister ipåpeka någravill viInledningsvis
inriktningtillförslagredovisasdelbetänkandedetta ett av

försttrafikpolitiken utarbetasinfrastrukturinvesteringarna. Resten av
med andrasamverkarinvesteringarnaEftersomslutbetänkandet.till

vitrafikpolitiken såmålen meduppnå attåtgärder för att anser
kommunikationsplanenhelabeslutas innan ärkaninteinvesteringarna

klar.
tidspress.mycketunderutarbetatsharDelbetänkandet stor

dagar innannågrainriktningsförslagettilltillgångfickExperterna
harunderlagsmaterialetomfattandelämnas in. Detskulleyttrandet

varit svårtkalkyler det harsamhällsekonomiskafrämstbestått somav
innehållerutredningenEftersomgranska.tidskrävande även ettoch att

anmärkningsvärtfinner vi detförankringpolitiskstärkt attavsnitt om
mångaöverlåtit såoch därigenomtidspressenhar accepteratman

beslut på tjänstemännen.

lågtKoldioxidmålet förär satt

trafikensinriktningförslag tillKommunikationskommitténsEnligt av
uppfyllas. DetkoldioxidmålMaTs-projektetsskallinfrastruktur

till 2020. q2000:sfrån 1990vägsektornminskning inominnebär 20%
globalhotetkommitténpåpositivttrafikgrupp taratt omser

föralldelesetappmåletallvar, äruppvärmning på sattattansermen
lågt.

företappmålytterligareformuleratharMaTs-projektet ett
till Demed 70-75% 2050.minskningkoldioxidutsläpp:vägsektorns en

koldioxid-nedskärningarnanödvändigadeföreslår alltså storaatt av
beslutensvåramed deVarförefter 2020.skeska väntautsläppen

bli märkbaramycket välkanuppvärmningenglobaladenEffekterna av
före 2050.

skaförändringarstrukturellaviktigapåförställetI vänta attatt
framtidasittpolitikernasjälva börsig motinträffa ta ansvarav
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generationer och höga miljöambitioner redansätta Därigenomupp nu.
driver utvecklingen förändratmot t.ex. ett ochtransportmösterman
billigare biobränslen.

kostnaderDe åtgärderna medför måste ställas i relation till desom
mycket kostader och irreversibla skador vältrasstora påöversom
kommande generationer. måletAtt svårt nå det inteär mindregöratt
angeläget. Risken målet kompromissasär bort skjuterstor att om man
svåra beslut framtiden.

måsteVägtrafiken minska

Kommunikationskommitténs förslag till inriktningsaltemativ innebär
—vägtrafiken kommer öka lika mycketatt att nästan isom

jämförelsealternativet 30%. Denna trafikökning det svårtgör att
uppfylla miljömålet hushållning med mark, eftersom vägtrafik ärom .
mycket ytkrävande. synnerhetI i städer och finns risktätorter storen

ytterligare ökning biltrafiken leder till fleratt externaen av
etableringar och fortsatt utglesning bebyggelsen. Det skapar i sinen av

ökat transportbehov och bidrar tilltur underlag förett sämre
kollektivtrafiken.

Trafikökningen kommer dessutom det svårare efter 2020göraatt att
fortsätta minskningen koldioxidutsläppen. Dä har de enkla tekniskaav
åtgärderna genomförts för minskad bränsleförbrukning, de svåramen
strukturella förändringarna återstår.

Delbetänkandet uppmärksammar inte trafikminskning sättettsom
nå det långsiktiga koldioxidmålet. har inteMan helleratt analyserat

hur kan påverkas. Redan idag finnstransportmönstret möjligheterstora
minska transportbehovet det påverkar ekonominatt negativt.utan att

Exempel på sådana åtgärder effektivare logistiksystemär och ökad
andel distansarbete.

Enligt direktiven till kommittén ska analysera hur trañkarbetetman
kan minskas och vilka åtgärder kan stärka kollektivtrafikenssom
konkurrenskraft. Vidare ska analysera sambanden mellanman en
nationell trafikplan och milljöanpassat i städer.ett transportsystem

trafikgruppq2000:s den trafikökning inriktnings-attanser som
altemativet kommer medföra inte förenlig med ambitionenatt är att
miljöanpassa transportsystemet.

Tillgänglighet i stället för rörlighet

kommitténsI direktiv detstår ska analysera hur trañkarbetetatt man
kan minskas inom för önskemålet fri rörlighet. Så längeramen om
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förflytta sig med hjälp tankekraft endastteleportation förmågan att av
frisciencefiction-världen kommer rörlighet omöjligtillhör att vara en

önskedröm.
bilinnehav innebär ökad rörlighet för deVägutbyggnader och ökat

det betyda rörlighettill bil. andra kan minskadhar tillgång Försom
resande inget självändamål och därförbarriäreffekter. Men ärär

välfärd. stället tillgänglighet detbra mått på Irörlighet inget är
analyseras för alla trafikantgrupper,och detta mått börintressanta,

kollektivtrafikanter.cykel- ochgång-,även
åtgärder för minska ochtrafikgruppq2000:s att att res-anser

föreffektiva trafikanläggningartransportbehovet kan änvara mer nya
och därmed välfärden.tillgänglighetenökaatt
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SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERT
OLOF NORDELL, SVENSKA LOKALTRAFIK-
FORENINGEN

Ett miljöanpassat påkräver satsningartransportsystem
kollektivtrafiken

Infrastruktur och trafik måste planeras och byggas sättut ett som
främjar långsiktigt hållbar utveckling miljösynpunkt. Trafik-en ur
politiken och trafikplaneringen måste i högre utsträckning frånutgå
kundernas krav och önskemål, samtidigt miljönsom omsorgen om
ställer krav samhälleliga satsningar och styrmedel främjarstora som
kollektivt resande. det dags väljaNu hållbarär att väg mot en mer
utveckling

bakgrunden förvånansvärtdenDet Kommunikations-är mot att
kommittén i sitt delbetänkande knappt behandlar lokala och regionala
kollektivtrafiken. det s.k grundalternativet fannsI satsning påstoren
kollektivtrafik och miljöalternativeti fanns satsning.ännu störreen

dessa har försvunnit i det alternativMen Kommunikations-nu som
kommittén för fram, vilket synnerligen anmärkningsvärt. Denär nya
kursen trafikpolitiken bordei innebära kraftfull satsningen en
utbyggnad kollektivtrafiken och andra åtgärder främjarav som
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Trafiken i vårt land främstär
regional och lokal. Satsningar på åtgärder i den regionala och lokala
kollektivtrafiken skulle verkningsfullt öka möjligheternasättett att

nationellt förnå mål bättre miljö ökadochäven uppsatta
trafiksäkerhet. omfördelningGenom statliga investeringsmedelen av
till förmån för LTA-anslaget och vidgning de åtgärder ären av som
statsbidragsberättigade kan kollektivtrafikens attraktivitet och
effektivitet höjas väsentligt. utökning LTA-anslagetEn står iävenav
paritet med kunskapen huvuddelen all trafik regional ochäratt av
lokal. På den regionala nivån måste avvägningar mellan investeringar
för kollektivt och individuellt resande Genom särskildagöras.
satsningar informationssystem och omstigningspunkter mellan bil

fárdmedeloch kollektiva kan de individuella och kollektiva
kittas ihop så människor i högrepersontransportsystemen att

utsträckning kan från bil till kollektivaövergå färdmedel i sådana
resrelationer där kollektivtrafiken eller kan bli attraktivtär ett— —
alternativ. framtida trafikplaneringen måste i högre grad präglasDen
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helhetssyn där samverkan bland olika transportslag fördjupas.av en
gäller skapaDet integrerat planerasatt ett persontransportsystem som

utifrån kundernas behov och efterfrågan och bygger på ettsom
integrerat systemtänkande där byte mellan olika fárdmedel underlättas.
Investeringar i kanIT höja kollektivtrafikens attraktivitet och
effektivitet och minska behovet traditionella och kostbaraav
infrastrukturinvesteringar.

Kommunikationskommitténs arbete bygger på traditionella
samhällsekonomiska analyser beträffande och jämvägsobjekt.väg-
Beträffande kollektivtrañkinvesteringar det i många fall inte möjligtär

lönsamhetsberäkningar på motsvarande eftersomgöraatt sätt,
samhällsekonomiska analysmetoder till viss del saknas. SLTF och
trafikhuvudmännen har tagit fram underlagsmaterial tillett
Kommunikationskommittén ingår i det s.k. grundaltemativet. Visom

givetvis beredda i det fortsatta arbetet medverka till framär att att ta
ytterligare underlagsmaterial.

Om kollektivtrafiken skall kunna spela viktigare roll i etten
framtida miljöanpassat måste de kommande direktiventransportsystem
till planeringsomgång innefatta1998-2007 kraftfulla satsningar på
kollektivtrafiken. Eftersom dessa frågor inte behandlas i
Kommunikationskommitténs föreliggande delbetänkande detärnu
därför enligt min mening angeläget Kommunikationskommittén iatt en
särskild under våren behandlas dessa frågor, deså irapport att senare
höst kan ingå i regeringens proposition med förslag till direktiv till
planeringsomgång kursen1998-2007. Den i trafikpolitiken måstenya
innefatta kraftfull satsning kollektivtrafiken och detta måsteen
komma till uttryck regeringensi proposition i höst.

Regeringens direktiv till Kommunikationskommittén innefattar bl.a.
följande:

förslag till nationellGe plan baseras på och harhelhetssyn0 en som
sådan inriktning den medverkar till uppnåatt att etten

miljöanpassat transportsystem.
Analysera vilka åtgärder för stärka kollektivtrafikenst.ex. att0 -
konkurrenskraft kan bidra till uppnå de trafik-, miljö- ochattsom-
regionalpolitiska målen högrei grad enbart åtgärder iän
infrastrukten.
Möjligheten trafiksystemetanvändningen enbartatt styra0 av genom
investeringar i infrastrukturen dock relativt begränsad.är
Kommittén skall därför analysera vilka åtgärder kan bidra tillsom

uppnå de trafik- och miljöpolitiska målen i högre grad enbartatt än
åtgärder i infrastrukturen. utvecklingEn kollektivtrafiken ochav
dess konkurrenskraft kan verksamma åtgärder. dennaI analysvara
ingår förslag till finansiering och möjliga stynnedel.att ge
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SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERT
NATURSKYDDSFORENINGENANDERS ROTH,

flera viktiga förändringar nuvarandeföreslårKommittén av
Ökad drift underhållinfrastrukturinvesteringspolitik. satsning på och

vägstandardnyinvesteringar enhetligbekostnadpåvägar samt attavav
Ökadhömpelare. tonvikt påsjälvändamål tvåinte ärär ett

investeringsbedömningamalönsamhet isamhällsekonomisk samt
trenderinvesteringar och drift två andra positivahopkopplingen ärav

Naturskyddsföreningen.stöds avsom
behöver dockkurs aviseras i titelnleva till denFör att somupp nya

och framträdandetongivande i direktivenmiljöfrågorna, är ges ensom
inledningskapitel också prioriteras idelbetänkandetsplats i

allvarligaste bristerna:vill här peka dekommitténs resultat. Jag

Intrång

kostnads/nytta-metodlönsamhet, enligt denSamhällsekonomisk
effekter. Kommitténinte alla relevantaanvänds, täckerCBA som

oftaoch barriäreffektermarkerat intrång-har i materialet är storatt av
intrångseffekter i kalkylema viavsaknadenochbetydelse gör attatt av

investeringar iför mycketsannolikhetmed största satsar nya
befintliga stråk. Effektenföri ställetdragningar attatt rusta upp av

effekterintrångseffekter, medan andrabeskriva följderbara i ord av
med all tydlighet ivärderade i kronor, visar sigoch olyckortid ärsom

planerings-Intrångseffekterna berörs inte och densammanfattningen.
samhälls-grundalternativets resultatetenligt sägs vararam som

därför ofullständig.lönsamtekonomiskt är
tillsammanstroligen den verksamhetInfrastrukturbyggande är som

påverkan ochoch skogsbruk harmed jord- störst natur-
trafikpolitisktmiljöanpassatför första gångenkulturvärden. Att ett

inteinvesteringsplanskall byggabeslut vägtsomen
börbetraktas oacceptabelt.intrångseffekter måste Det poängterassom

ogjorda. minimikravinfrastrukturbeslut inte kan Ettfelaktiga görasatt
känslighets- ochsammanfattningenborde i ettatt angevara

vald planeringsram, bl.a. baserat påosäkerhetsintervall för
intrångseffekter.
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exempellinjen sådant visar god lönsamhetRäta är ett utansom
inte tillgodogör sigintrångseffekter. läsare hela materialet fårDen som

korrekt värdering och förledsdärför inte möjligheten göraatt tro atten
Projektet byggervärden sanningen.de slutgiltiga ärpresenterassom
vilket betydernydragningar klassade områden,dock på attstora genom

samhällsekonomiska lönsamheten kanske försvinner för vissaden
intrångskostnadema medräknas.sträckningar om

Kostnadsnytta-värdering

idet finns brister baseraNaturskyddsföreningen att stora attanser
kostnadsnytta analys. Viinfrastrukturinvesteringar på monetär anseren

skedet bör förbättras föra ini förstadock attatt genomprocessen
diskuterar hurkalkylema och i andra skedeintrângsvärden i att ettman

mål kan erhållas påför uppnå vissaekonomisk effektivitet att
miljöalternativsamhället. troligtalternativa i Det ärsätt t.ex. att ett

formmjuka insatser iborde innehålla mycket avmer av
omfördelakampanjer i stället för baraattitydförändrande att pengar

kapitalkrävande infrastruktursektor.inom en

Koldioxid

bra% minskning till år 2020. DetKommittén har fokuserat 20 är att
utsläppen måste minska.ställning för Detkommittén äratttar nu

praktiken har släppt det stabiliseringsmåliolyckligtdäremot att man
minskningvidare 20 %till årfinns 2000. Det värtär attatt noterasom

dimensionerande koldioxidmålet föroch detdelmålbara är ett
diskuteras.bör de 50-60 %stället minstkommittén i somvara

inledningsvis endast baseras påstrategi,Kommitténs som
transportbehovsdämpandebehandlarochteknikförbättringar

besluten framför sig.skjuter därför de svårareåtgärder,
konstaterathar under den tidenflertal utredningarEtt senaste att en

iden viktigaste komponentendrivmedelsprishöjning utgör en
koldioxidutsläpp.minska trafikenskostnadseffektiv strategi för att

klimatkommittén, Royal Commission iTrañk- ochBland dessa kan
och inte minst det miljöalternativEngland och OECD nämnas som
delbetänkandet. Resultaten från samtligaunderlag tillpresenterats som

höjningbetydligt kraftigarepekar pådessa utredningar aven
10-öring.jämfört med kommitténsdrivmedelsprisema tidenöver

l6-03I210
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bränsleförbrukningBilars

förutsätts kraftigklara minskning sänkning20 %För att en av nya
ökad nybilsförsäljning.bränsleförbrukning och bilar skallbilars Nyaen

minska sin specifika bränsleförbrukning för årsuccessivt 2005att ‘-siffratill jämföra med dagens på Teknisktkomma ned 0,63, 0,92. äratt
kraftfullt marknadstryck detproblem,detta inget ärettutanmen en

denutveckling, då situationen idag ochosannolik är motsatta
stiger ökade motoreffekter ochbränsleförbrukningen i bilar p.g.a.nya

fordonsvikter.
energianvändningen för tillverkningLivscykelanalyser har visat att

cirka denfordon uppgår till 12 % totalt användaoch skrotning avav
personbil körs mil.genomsnittlig 20000energin för Dettasomen

bilparken i syfte minskaökad omsättningbetyder attatt en
effektfår den specifikaförstbränsleförbrukningen när

sjunkit kraftigt nedbilar 0,8 literbränsleförbrukningen hos motnya
mil.per

kommittén verkat hamotverkande faktorEn somannan
energianvändningen och tillhörandeökadeanalyserat denär

utvecklingen dieselolje-följderkoldioxidutsläpp mot renareavsom
livscykelperspektiv det väsentligtbensinkvalitéer. Uroch är attett

koldioxid-koldioxidutsläpp vägtrafikensökaderäkna dessa när
utsläpp diskuteras.

förnyelse fordonsparkenäldre. Ombilar körsNya än en avmer
del fordon körastroligt kommerdet därförstimuleras attär att en mer

j,j"normal" förnyelse.medjämfört en

drivmedelBiobaserade

avgörande fördrivmedel spelar den rollenBiobaserade andra att
skall kunna enligtdelmål beträffande koldioxid nåskommitténs

renbränsledrift ochkommittén föreslår bådeförslaget och
tillmed totalt i år 2010.låginblandning 15 % Detenergitermer största

dockbiobränsleintroduktion de högrehindret för utgörs aven
jämfört med detillverkningskostnader föreligger petroleum-som

långsiktig introduktionsstrategi baserad påbaserade produktema. En
skapa trovärdighet och långsiktighetsubventioner kommer få svårt att

i % det dessutommarknaden. volymema kommer 15När ärupp
stadsbudgeten.betydande finansiellt bortfall frånfråga ettom
kommer inledningsvisbiobaserade drivmedelintroduktionEn av

drivmedel 100 procentig utsläpps-kunna levereraheller som enger
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hjälpenerginandra växthusgaser. deloch Enkoldioxidminskning avav
beroendetroligtvisdrivmedlen kommerframställningenför att varaav

antal framöver.årenergi undericke fossil ettav
energi viktiga delarbilar och förnybarbränslesnålareNaturligtvis är

dockkoldioxidutsläpp. Huvudpoängenför minskadestrategi äri atten
strategi för hur dennatrovärdigintekommittén presenterar en
beräknade effektertill ståndutveckling kommer samt att av

beteende-ochöverskattade tekniskaförslagkommitténs är p.g.a.l
förhållanden.mässiga

uppnåttmiljöanpassade transportsystemetDet

minskningorealistiskt 20 %Sammanfattningsvis det att tro attär en
kr på 23drivmedelspriset 2,30höjningmedåstadkommaskan avaven

fortfarande inteklara signalendeniställetVald prisnivåår. att manger
medkonfliktstår iglobala miljöfrågorprioriteraklarar att somav

längreunderNaturskyddsföreningen harsamhällsintressen.andra en
cirkatidsperiod 5underdrivmedelsprisemafrågantid drivit att aven

medi nivåkr/liter. Dettamed cirka 2-3höjas ärbörår
förförstanaturligtoch börberäkningarmiljöaltemativets stegettvara

transportsektorn.frånkoldioxidutsläppenkontrollfåatt
nuvarandemedkommitténkonstaterarNaturskyddsföreningen att

föreslåochtill direktivenlevakunnastrategi inte kommer att upp
miljöanpassatför uppnååtgärder transportsystem.ettatt
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SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERT
KARIN SCHIBBYE,
RIKSANTIKVARIEAMBETET

måsteMiljöprofilen utvecklas

Inriktningsaltemativets behandling miljöaspektema alltförär snäv.av
redovisar kravDen utgår från vad "naturen och människors hälsasom

ställer". Det i onödan reducera komplex verklighet.är praktikenIatt en
leder detta till mätbara utsläpp till luftensynsätt ochatt parametrar som
buller uppmärksamhet, medan analyser saknasägnas hur istor av en
övrigt "god livsmiljö" påverkas och kan säkerställas.

dettaAtt perspektiv blir för visas i delbetänkandetsnävt, när
kulturmiljöns värden begränsas till fråga intrång ochen om
skadeförebyggande åtgärder. Därmed har också missat frågorattman

kulturmiljön hör hemma inom denrör strategiskaävensom
planeringen. Istället hamnar kostnader för skadebegränsning och
intrång i planeringskeden, vilket förenklar hanteringen ökarsenare men
riskerna för misstag felaktigaoch beslut.

Strategiska frågor för kulturmiljövården knutna till riskernaär att
det byggs alltför kortsiktigt, alltför mycket och med for låg kvalitet.
Kortsiktigheten förmedlingen det hotet, då delar denär största av
nuvarande utbyggnaden kan försvaga de befintliga strukturerna istället
för förstärka dem. Volymen utbyggnaden inger också farhågor, deiatt
samhällsekonomiska kalkylerna används beslutsunderlag,som som
riskerar legitimera trafikapparat. Låg kvalitet iöverstoratt en
utförandet beror många gånger på den tids- och kostnadsjakt som
ofelbart leder till märkbara skador i landskapet.

till kulturmiljönHänsyn handlar kanske framförallt alternativaom
förhållningssätt. skapa på lång sikt hållbaraHur strukturer skapaHur

infrastruktur på omgivningens villkor och banmiljöerNya hörväg-en
till de förfulande och markkrävande inslagen i vår miljö. Ettmest
alternativt förhållningssätt infrastruktur måste få kosta antingenär att —
i tid eller Kommittén bör i sitt fortsatta arbete inte väja förpengar.
dessa frågor.svåra

Kulturmiljöfrågan på strategisk nivå kopplad till åtgärderär som:
leder till minskat trafikarbete0
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tillgänglighetenochrörlighetenlokaladenförbättrar
människoranspråk och deibygddenbetjänar tas somsom

påverkas
utbyggdredannyttjandeeffektivarekapacitetsbristlöser avgenom0

infrastruktur
målstandardendäromgivning,berikar sinochmedsamverkar0

karaktärutifrån platsensbestäms
minskartrafikimpedimentoanvändbaramängdeninnebär att

förutsättningar.ändradeunderfungerakanäven

ochunderhålldrift ochföreslåssatsningökadeDen som
kulturmiljönförpositivaåtgärderåtgärderbärighetshöjande ärär som

kulturhistoriska värdendemed insiktskerarbetenaförutsatt att om-
betjänar.miljöer deoch dejämvägsnätetväg-ochtillknutnaärsom

måste breddasBeslutsunderlaget

beslutsunderlagfrånvalt utgåsitt arbetehar i ettKommittén att -
trafik-utifrånutvecklatkalkylersamhällsekonomiska ärsom-

tillknutnakostnaderSamhällsekonomiskautgångspunkter.sektoriella
varförprisnågotinte åsattslivsmiljö harförsämradochintrång en

överskattats.konsekvent"lönsamhet"samhällsekonomiskaprojektens
betänkandet.också ipåpekasDetta

minstnettonuvärdeskvotinvesteringarför"Kvalgränsen" en
be-kostnadsökningar. Imarginal förbetydandetyckaskan0,4 ge en

nuvarandeförfina deochförbättraförslagocksåfinnstänkandet attom
beslutsunderlag.rättvisandefåoch därigenomkalkylmetodema ett mer

långsiktigtotillräckligemellertid ettstrategi settDenna är ur
samhällsekonomiskadefrämstsamhällsperspektiv, attp.g.a.

värderingar.dagensbaseradeochensidigakalkylerna är
och"lönsamheten"drarfrågatillMiljöhänsyn görs nersomen

nödvändighet.inteochblirmiljösatsningar extravagans enen
räckerkulturmiljöanpassat transportsystemåstadkommaFör ettatt

medriskernakalkylmetodema. Deförbättra störstaenbartdet inte att
ibeskrivasinteinfrastrukturutbyggnad kandagensinriktningen av

kultur-förlustervärderakunnaTankenekonomiska atttermer. av
föreställningoersåttliga, bygger attegentligenvärden, är omensom

ellerbeslutsunderlagrättvisandetill attframsigräknadet går ettatt -
ställningstaganden.politiskaochavvägningarsvårabort frånsigräkna

rättvisandeemellertidbeslut krävsavvägdaväl ettkunnaFör ta meratt
beslutsunderlag.
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Milömålet måste jämställas målmed övriJ a

Enligt kalkylmodellen kan ökade restider endast ökadt uppvägasex av
trafiksäkerhet, inte ökad miljökvalité. Därav följer attmen av
effektivitetsmålet i mening och trafiksäkerhetsmåletsnäv blir- -
överordnade de andra trañkpolitiska målen. Avvägningar mellan de i
olika målen reduceras till beräkningsteknisk fråga. Modellen

i
gör atten

det blir lönsamt bygga infrastruktur underlättar ökatatt ut etten som
resande. marginella tidsvinsterDe 2 % finns hämta viaattsom
ytterligare vägutbyggnader hotar oersättliga kulturvärden.

finns därförDet starka skäl ifrågasätta omfattningen detatt av
samlade åtgärdspaketet Risken för det byggs för mycket ochatt att
investeringar i sträckningar för hög prioritet redovisas också inya ges
betänkandet. Men den totala 190 miljarder har dettrotsramen
baserats på beräkningar ienligt de samhällsekonomiska kalkylema.
Alternativt borde frågan ställas vilken stad, vilken livsmiljö, viom som
vill ha och inte mekaniskt planera för det ökade resande följersom av-
ökade inkomster.

NYCKELFRÅGAN villkoren för beslutsfattandet-

Frågan vilken stad, eller bygd vi vill levatätort i krävertypom av
andra beslutsunderlag kanske framför allt andra beslutsprocesser.men
Kommittén uppmärksammar denna fråga. alternativEn beslutsordning
skulle motverka trafikinvesteringar behandlasatt inom-snävtsom
sektoriella trafikangelägenheter. möjlighetDenna kommer emellertid
inte till sin vidhåller de sektoriella beräkningsmodellerrätt förom man
samhällsnytta kommittén förordar ska ligga till grund försom
planeringen.
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FRÅNSÄRSKILT EXPERTYTTRANDE
KOMMUNFORBUNDETSKAGERSJO,BENGT

förankringpolitiskStärkt

föreslå hur denuppdragbl.a. iharKommunikationskommittén att
i planerings-olika nivåerförstärkaskanförankringenpolitiska

kommitténuppdraghararbetsgruppsärskildEnsystemet. av
förslag pålämnatförankringenpolitiskadenanalyserat samt

utgångspunktMedplaneringsprocessen.ochbesluts-förändringar av
försöksverksamhet ikommitténföreslårförslagfrån arbetsgruppens

Jämtlands län.ochVästernorrlandslänStockholmsSkåne, samt
föratydligareviktigtdet sättlandets kommunerFör är att ett

planeringsprocesseninflytande ipolitisktochdemokratiaspekter
iförslagKommitténslokal nivå.ochregional attnationell,

den politiskastärkainriktningarmed olikaförsöksverksamhet pröva att
kommunala önskemålen.med dedärför välförankringen stämmer

försöksverksamhetFör snäv

i SkåneSkånestyrelsenmedregionala nivåernaföreslagnaDe
länoch JämtlandsVästernorrlandsi stämmerlänsstyrelsernarespektive

yttrandenKommunförbundet redovisat i översynpunktermed deväl
försöksverk-omfattningbetänkanden. DenRegionberedningens av

alltföremellertidföreslårkommittén snäv.samheten ärsom
olikameningtillfället i vidareutnyttjaborde prövaKommittén att

böruppfattningEnligt minomfattning.uppläggning och
länets politiskainriktasförsöksverksamheten pröva attatt organge

statliga medelprioritering allasamladmöjlighet göraatt somavenen
ochdriftsåväl investeringarlänet,inomtill trafikenanvänds som

få belystkanförst dåunderhåll. Det är omsom man
ianslagsfördelning stårnuvarandesektorsmyndighetemas

för länetsamlade prioriteringdenmedöverensstämmelse ettsom
möjlighetlänsorgan har göra.att

begränsadvaltharkommitténförSkälet att meren
anslagför bredarekäntvaritförsöksverksamhet har att ettatt man oro

nuvarandeförändringar i deniresulteraskulle stora
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anslagsfördelningen. JämtlandsInom län skulle försöks-t.ex. en
verksamhet inkluderade de enskilda kunna resultera ivägarna attsom
dessa får stöd i andra län, vilket skulle skapa problemstörre änett ur
rättvisesynpunkt mellan länen. vill betonaJag medpoängenatt en
försöksverksamhet just undersöka ändrad beslutsprocessär att om en
skulle resultera i väsentliga förändringar, dvs. den nuvarandeom
prioriteringen istår överensstämmelse med länsmedborgamas samlade
önskemål. anslag kommitténDet valt därför inte påsom nu ger svar
den fråga vi vill ha belyst.som

vill lämna följande särskildaJag synpunkter försöksverk-på
samheten.

Vissa riksvägar till LTA

Förslaget innebär besluten planerna för länstrafikanläggningaröveratt
LTA i Skåne flyttas från länsstyrelserna till Skånestyrelsen. Några
riksvägar i Skåne föreslås också överföras till LTA-anläggningama.

Motsvarande överföring vissa riksvägar föreslås inte för deav
övriga försöksområdena. Enligt min uppfattning borde sådanen
överföring åtminstone i Västernorrlands och Jämtlands länäven göras
för försöksverksamheten mening.störreatt ge

underhållDrift och

Västernorrlands och Jämtlands län föreslåsI försöksverksamheten
syftar till stärka det regionala inflytandet vägunderhålletöverattsom

på länsvägarna. Vissa åtgärder i dag räknas underhåll, t.ex.som som
beläggning bärighetsförstärkning, tjälsäkringgrusvägar, samtav
reinvesteringsåtgärder föreslås här bedömas investeringar ochsom
föras till LTA-anslagen. Detsamma gäller förekommande
sysselsättningspaket. Drift och normalt underhåll föreslås däremot inte
ingå i försöken.

uppfattningEnligt min den avgränsning förslås alltförär snäv.som
Även det Vägverket normalt underhåll bör föras tillsom anger som
försöksverksamheten. Hit bör alltså räknas underhåll belagdäven av

reparationer asfaltbeläggningar, diken,väg, t.ex. trummor etc.,av
Ävenunderhåll underhåll konstbyggnader.grusvägar samtav av ny

asfaltering på belagd räknas underhåll. inteAtt medväg tasom
underhållsåtgärdema försöken intill saknar värde. Detgör nästatt är
just frågorna underhålls- och förbättringsinsatser de befintligaom

i dessa län framhållits särskilt angelägna från länen,vägarna som som
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i länen. därförolika intressegrupperoch Jagkommunerna attanser
skall ingå i försöken.underhåll ocksånormalt

väghållningenskildStatsbidraget till

ochi försöken i Västernorrlandsvidare diskuteratKommittén har att
enskildabidragsgivningen till denöverföra ocksåJämtlands län

sådan inriktning harden regionala nivån.väghâllningen till En
yttrandet den analysKommunförbundet bl.a. iförordats överav

rörande bidragsgivningen tillregeringens uppdraggjortVägverket
utredningarMed hänvisning till pågåendeväghâllningen.den enskilda

väghållning harstatsbidragen till enskildövervägandenoch om
bidragsgivninginte föreslå dennakommittén valtemellertid att attnu

i försöken.skall ingå
inflytandeönskemålen regionaltmeningEnligt min ävenär ettom

väghâllningen särskilt uttalat ibidragsberättigade enskildadenöver
bidragsgivning ska ingådärför också dennadessa län.just Jag attanser

län.Västernorrlands och Jämtlandsiförsöksverksamheteni
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SÄRSKILT YTTRANDE AV EXPERT
ARLESKOG,JUNE BOVERKET

välliainriktning konsekvenserAtt bl.a. ettur-
jämstä ldhetsperspektiv

Sammanfattning

samhällsekonomiska kalkylerna får mycketDe tyngd i detstor0
underlagsmaterial AndraSAMPLAN. väsentligapresenterassom av
värden, kunnatinte "omvandlas" i ekonomiska fårtermersom
däremot inget genomslag alls.
Kalkylen innehåller inga kostnader för intrång i befintligat0 ex
bebyggelsemiljöer eller och kulturmiljöer ellernatur- nyttor
kopplade till näringslivets långsiktiga konkurrenskraft.
Kalkylerna leder till det blir lönsamt investera i vägar.att mest att0

beror dels på den nuvarande beräkningsmodellen och dels påDet att
restidsvinster i sig de utslagsgivande faktorerna iär mesten av
dessa kalkyler.

får så starkt genomslag i de ekonomiskaDen "nytta" ett0 som
kalkylerna bygger vinster resandepå värderar högremänettav som

kvinnor.än
alternativen beaktar och kvinnorsInget resandemänsatt0 av ser

olika ut.
lämplig samordning bebyggelseplanering trañkplaneringEn ocho av

kan reduktion transportarbetet åtgärder i trafikensstörre änge av
infrastruktur. försöksverksamhet föreslås i delbetänkandetDen som
främst beträffande Skåne och Stockholms län bör kunna bidra till

finna förlämpliga former samordnad bebyggelse- ochatt en
trañkplanering.
Kommittén bör fram behovetlyfta försöksverksamhet,0 av som
syftar till utveckla underlag och metoder for välja inriktning.att att
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for väljaSamhällsekonomiska analyser grund attsom
inriktning

SAMPLAN-gruppenl ska samhällsekonomiska analyserEnligt
bedöma vilken inriktning den politisktstöd foranvändas att somsom

för denna metodbör välja. Förespråkarnakommitténtillsatta att;menar
utvärderingsmetod används måsteanalys- ochvilkenOavsett som0

medvinster och förluster någotdefiniera och lista samtman
varandra och kostnaderna.dessaviktsystem väga motmot

samhällsekonomisk analys fårMed hjälp vetamanav en0
både kvantitativt ochuttryckta olikakonsekvenserna, sätt,

kvalitativt.
de konsekvenser,samhällsekonomisk kalkyl beskriverI man0 en

i kronor.uttryckamöjligaär attsom
tyngden ifår densamhällsekonomiska kalkylemade störstaDet är som

ekonomiska"omvandlas" ivärden, inte kunnatAndraanalyserna. som
ingaalls. Kalkylen innehållergenomslagfår däremot inget t.ex.termer

bebyggelsemiljöer eller ochbefintligaintrång ikostnader for natur-
långsiktigakopplade till näringslivetskulturmiljöer eller nyttor

konkurrenskraft.
Är kalkyler får såsamhällsekonomiskarimligtdet då stortettatt

Ärnationell och regional nivåinriktning påvaletgenomslag vid av
kronoralla slags värderingar iönskvärtdet omsättaattens

kalkylerSamhällsekonomiska2.

blirsamhällsekonomiskt lönsamma "nyttan"Investeringarna är om
omfattar periodkostnaderna. Kalkylemaberäknadedestörre än en

hela livslängd.till investeringarnashänsynår för40-60 att ta
i kalkylemaVanliga negativa är:poster

anläggningariinvesteringar nya
anläggningaroch befintligadrift och underhållkostnader för av nya

miljönbegränsade utsläpp ivärderingar av
m.m.

positivaVanliga är:poster
restidsvinstervärderingar av

trafikolyckorminskadevärderingar0 av
exempelvismiljöutsläppminskadevärderingar över-genom0 av

trafikslagflyttning mellan

I Banverket,underlagsmaterial.Vägverket,kommittén medbistårarbetsgruppDen som
ochSjöfartsverket SIKA.Luftfartsverket,
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kostnaderna för bygga infrastrukturenfinns risk förDet att atten
för mycket infrastrukturundervärderas, det byggs på bekostnadatt av

åtgärder, eftersom kalkylen inte innehållerlönsamma alternativamer
befintliga bebyggelsemiljöer eller ochkostnader för intrång i natur-

kulturmiljöer.
kopplade tillinnehåller inte näringslivetsKalkylen nyttor

konkurrenskraft godstransportemas betydelse eller värdetlångsiktiga
personal med ökad utbildning.möjligheterna rekryteraattav
form tillgång till bl.a högre utbildadEffekter för näringslivet i av

20092borde lyftas fram. Visionen Sverige visar påpersonal
jämvägsutbyggnad stärka den svenskamöjligheten att genom

sammanbindning de svenska skulleortstrukturen. En orternaav
olika profil i näringsliv och utbildning kommerinnebära medatt orter

Industriorter med hög exportintensitet, lågkomplettera varandra.att
låg utbildningsnivå och ensidigtsysselsättningsgrad för kvinnor, ett

med högskoleorter med offentlignäringsliv förbinds stor
utbildningsprofil och differentierat service-högsysselsättning, etten

nätverk skullebinda inäringsliv.och Genom att orter ettsamman
bindas tillarbetsmarknadsområden kunnadagens samman

föreslås iarbetsmarknader. nätverksammanhängande stråk Det somav
cirka Sveriges befolkning.Sverige täcker 80 %2009 av

ochgeografiska struktur olika förarbetsmarknadensAtt mänutser
godafram. har generelltborde lyftas Länscentrakvinnor sett

den offentligahar högre andel tjänster iarbetsmarknader for kvinnor
traditionellt har bättreindustriortemasektorn medan sett

arbetsmarknader för män.

Restidsvinst

trafikolyckor förefaller deoch minskadeRestidsvinster postervara
kostnaderna.främsta bidragen tillde övervägerutgör att nyttansom
fárdmedelfaktiskt antal valmänniskorHur m.m.reser, resor, av

antalde resvaneundersökningar pågått år.kan studeras ettsomgenom
efter följanderestid bedöms enligt idagVärdet minskad SIKAav

modell:

180:-/timmeTjänsteresor bilm.
140:-/timmeflygTjänsteresor m.

tåg 130:-/timmeTjänsteresor m.
regionaltåg, 100:-/timmeTjänsteresor m.

2 fram samverkanmed14. har tagits i NUTEK2009.Boverkets 1994: RapportenSverige rapport
Naturvårdsverketoch
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Iångfärdsbuss regional bussoch
70:-/timme100 kmprivatresorLängre
30:-/timmeprivataKorta arbets- o resor

således högst för bilresande i tjänsten.tidsvinstenVärdet ärav
för arbetsgivaren,med bil dyrasttjänsteresorModellen bygger äratt

allautföras under tiden kör.arbete kan Aveftersom inget annat man
enligtkm sker med bil SIKA.längre 72 %100 rapportän en avresor
med kollektiva fårdmedelmed bil, 8 %samtliga sker 62 %Av resor

cykeltrafik.och gång- elleroch tåg 30 %inklusive flyg är
Cordi3 användes till för något årfrån bl.a. IljauppgifterEnligt

tidigare kriteriernavärderingskriterier. Enligt deandrasedan helt var
ochmarkant lägre för bilföljda tågför flyg,tidsvärdena högst samtav

medelinkomster ochspeglade skillnader irangordningbuss. Denna
fråga kan ställa sigarbetsgivare.medelkostnader för Endärmed ärman

beräkningsgrund för restidsvinstervärderingarofta dehur utgörsom—
Riskenperiod årunder 40-60kan förändras att manen av-

värderingarkonserverar dagens är stor.
detleder dessutom tillmodellen förnuvarandeDen attpersonresor

mindre lönsamtsnabbare bilresor ochförlönsamt investerablir attmer
jämvägsresor4.för snabbareinvesteraatt

Materialethur "människor"utifrånberäknas ärRestidsvinsten reser.
och kvinnorshänsyn tillinteoch såledeskönsneutralt mänsatttar

olikaresande ut.ser

resande5och kvinnorsSkillnader mellan mäns

kvinnor har delviskvinnor. ochlängre Mäni genomsnittMän änreser
på dagislämnar/hämtar barnoch resmål. Kvinnorresändamålolika

ii utsträckning Deteller handlar störreän män. är mänstörremat som
längre tjänsteresorna.omfattning degör

bilen inyttjarväljer olika fárdmedel. MänKvinnor och män
bilförare ochbådekvinnor sammantagetgradbetydligt högre än som

betydligttransportmedel inyttjar kollektivaKvinnorpassagerare.
grad.högre

skilda inkomst- ochförklaraskönen kanSkillnader mellan genom
helt enkelt haroch kvinnorocksåyrkesstrukturer mänattgenommen

3 Ilja Corditillämpningar Sverige.kalkylteknik kritisk granskningSamhällsekonomisk ien av- daterad1995-11-30.tekniskahögskola.Rapportentrafikteknik vid Luleåprofessori är
4 Jonastia ochsnabbare Rapporttidsanvändning,värderingOmTidför transporter. avavresor.
Åkerman studier,september1995.för miljöstrategiskaForskningsgruppen
5 ochvarför.1995:ll HurSAMPLANS virapport reser
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olika värderingar. spenderarMän högre andel sin inkomstt.ex. en av
inköp och drift bil vad kvinnorän gör.av

Konsekvenser ettjämställdhetsperspektivur

Eftersom investering enligt dessa kalkyler lönsam "nyttan"ären om
överstiger kostnaderna och de utslagsgivande faktorn utgörsmesten av

restidsvinster, så leder detta till den lönsamheten kommerstörstaattav
återfinnas i åtgärder för Den "nytta" får så starktatt vägar. ettsom

genomslag de ekonomiska kalkylerna bygger såledesi på vinster ettav
resande värderar högre kvinnor.män änsom

Behov bättre samordning bebyggelse- ochav en
trafikplanering

Kvinnors förflyttning mellan hem, daghem, service ochresmönster,
arbete bör i relation till hur staden/tätortema har utformats.även Enses
ökad utglesning, ökad utbredning och ökad uppdelning ien en
bostadsområden, arbetsplatsområden har resulterat både i ökatetc. ett
resande och bidragit till komplicerat för deresmönsterett mer
människor inte har tillgång till bil.som

lämplig samordning bebyggelseplaneringEn och trafikplaneringav
kan reduktion på transportarbetet åtgärder i trafikensstörre änge av
infrastruktur i den lilla skalan också i regionalt och nationelltettmen-
perspektiv.

RES-rapport5Boverket framför i sin det splittrade besluts-att
grundläggande orsak till sambandet mellanutgörsystemet atten

bebyggelse och trafik inte blivit tillräckligt beaktat i bebyggelse-
planeringen. Kommunerna för planering markanvändning.ansvarar av
Banverket och Vägverket i hög grad infrastrukturplaneringen.styr
Länsstyrelserna beslutar LTA-planerna, medan för denansvaretom
kollektiva trafiken återfinns länstrafikhuvudmännen,på där lands-
tingen det tongivandeär organet.

Boverket föreslår i RES-rapporten form för samverkan mellanatt en
lokala, regionala och centrala ska utredas det s.k.närmare,organ
plankontraktet. första tillEtt sådant plankontrakt berördasteg ärett att
intressenter, i regionplan eller översiktsplan, kommer fram till huren

eller flera anläggningar ska lokaliseras och hur dessa ochen
omgivande bebyggelse ska utfonnas. Därefter regleras parternas

6 Boverkets Regionalsamhällsplaneringför miljöanpassat 1995:1lrapport ett transportsystem,
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avtal. detcivilrättsligt Omgenomförandet ärföråtaganden ettgenom
ändringar ikräverprojektjämvägsprojekt ellerfråga somom

träffaskunnaavtalverkets meningenligtbör ävenbusstrafiken om
handfrån i förstahämtatplankontraktmedtrañkeringen. Idén är

normalamedavtal jämförtmedFördelenHolland.ochFrankrike ett
kommerberördatills samtliga överensgälleravtalet parterbeslut är att

vilket kanensidigt,ändrassåledes inteBeslutet kandet.ändraattom
maktskiften.politiskavidfallet t exvara

främstdelbetänkandetiföreslåsförsöksverksamhetDen som
finnabidra tillbör kunnaStockholms länoch attbeträffande Skåne

trafikplanering.ochsamordnad bebyggelse-förformerlämpliga en

inriktningväljametoder4. Andra att

metoder,aspekter/altemativafram någralyfter i sinCordiIlja rapport
inrikning förstrategisköversiktligdåtyngdbör större engessom

strategiersynpunktgrundläggandefonnuleras. ärEn attinfrastrukturen
andra procedurerformulerasbörmålsättningaröverordnadeoch genom

investeringsplanering.trafikverkensföranvändsdeän som
bygger på,inriktningsaltemativenolikadekalkyl,Den som

berörda iallaför praktisktuppoffringaroch tagetnytta ensummerar
behandlasintressenmotstridigamångatilllederkalkyl.enda Detta att

samladedenenbart påKalkylema visarschablonartatalltför sätt.på ett
mellanskillnaderinte minsthelhetkollektivetförnettonyttan som

detta.konsekvensernapåresande visaroch kvinnorsmäns av
allapraktiskthar visatårendeunder tagetUtvecklingen attsenare

motstridigagenuintinfrastrukturfrågor berörbeslutpolitiska rörsom
motsättningarnafokuserai ställetAttintressen. mergenom

beslutsunderlagskapa bättreintressentanalyser, kanformaliserade
speglapåstås"lönsamhetskalkyler"sammanfattandejämfört med som

kollektivasamladeden nyttan.
procedurer kringetablerafullt möjligtCordiIljaenligt attDet är

sinasigkoncentreratvingasdärarbetssättdetta attparterna
oöverskådligt.bliinte skabeslutsunderlagetförviktigaste attargument

försöksverksamhet,fram behovetlyftabörKommittén somav
inriktning.väljaförmetoderunderlag ochutvecklasyftar till attatt
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Rapportförteckning

till i vårthänvisarvipubliceradeförtecknas rapporterHär som
delbetänkande.

balans.regionalförKommunikationerGlesbygdsverket,
oktoberden 25forskarseminariumKommunikationskommitténs

Östersundi1995

Bilagor.trafikpolitiken.kursNy iKommunikationskommittén,
1996:26SOU

preliminäraÅtgärdsmål transportsektornförMaTs-samarbetet, -
förarbetsgruppenfrånDelrapportutgångspunkter.

1995mâlfonnuleringar

Åtgärder miljöanpassatuppnåför ettMaTs-samarbetet, att
4511, 1995Naturvårdsverket Rapporttransportsystem,

bidrarmånvilkenmiljömålen. IochTrafikenNaturvårdsverket,
19964517,miljömålen nås Rapporttilltransportsektorn att

Kulturmiljö-Infrakultur.Vägverket,ochRiksantikvarieämbetet
miljöanpassatförutgångspunkter transportsystem.vårdande ett

1996utgivningPlanerad mars

Metoder. RapportUppläggningInriktningsanalyser.SAMPLAN,
1995:1

Grundalternativ.inriktningsanalyser.ResultatSAMPLAN, av
1995:2Rapport

Miljöalternativ.inriktningsanalyser.ResultatSAMPLAN, av
1995:3Rapport
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SAMPLAN, Resultat inriktningsanalyser. Trafiksäkerhets-av
alternativ. Rapport 1995:4

SAMPLAN, Resultat inriktningsanalyser. Näringslivsalternativ.av
Rapport 1995:5

SAMPLAN, Resultat inriktningsanalyser. Regional balans.av
Rapport 1995:6

SAMPLAN, Resultat inriktningsanalyser. Sammanfattning ochav
slutsatser. Rapport 1995:7

SAMPLAN, Resultat inriktningsanalyser. Sammanvägtav
alternativ. Rapport 1995:8

SAMPLAN, Sammanfattande på engelska Resultatrapport av
inriktningsanalyser. Rapport 1995

SAMPLAN, Ekonomiska och demografiska indata till
prognosmodellerna. Rapport 1995: 10

SAMPLAN, Hur och varför.vi Om olika samhällsgruppersreser
Rapport 1995:11resmönster.

SAMPLAN, Samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn.
Grunder. Rapport 1995:12

ÖversynSAMPLAN, samhällsekonomiska kalkylvärden för denav
nationella trafikplaneringen 1994-1998. Rapport 1995:13

SAMPLAN, Dokumentation ASEK-gruppernas rapporter.av
Rapport 1995: 14

SOU 1945:64 Klimatförändringar trafikpolitiken.i slutbetänkande
Trafik- och klimatkommitténav

SOU 1995:112 Svensk sjöfart för framtiden.näring Betänkande-
Sjöfartspolitiska utredningenav

SOU 1996:17 Bättre trafik med väginformatik. Delbetänkande av
Delegationen för transporttelematik

Statskontoret, Eflektivitetsmdlet trafikpolitiken.i Rapport 1996:02
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Kommunförbundet,SvenskaochRikspolisstyrelsenVägverket,0
19941995-2000,trafikséikerhetsprogramNationellt

1995trafikséikerhet,ochmiljöförSärskild planVägverket,0
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ordförklaringarochBegrepps-

iförekommeroch 0rdbegreppvi någraförklararföljandedetI som
förtydligas.behövakanochdelbetänkandet som

drivmedelBiobaserade
huvudsakligendrivmedel ärdrivmedelbiobaseradeMed somavses

kanochbiomassajordbruksprodukterellerskogs-tillverkade somav
koldioxid. Denettoutsläppenminskningarbetydandemedföra avav
metanol ochmotoralkoholerdrivmedlenbiobaserade äraktuellamest

biogas.ocholjorvegetabiliskaetanol, etrar,

Emission
buller.ochutsläppviemissionMed avgaseravmenar

Infrastruktur
förbehövsvi det bassysteminfrastrukturtalarvi somNär menarom

tunnelbanor,ochspårvägarjärnvägar,dvs. vägar,transporter,
bussterminalerhamnar, etc.flygplatser,

väghållningsplanstomnätsplan,Inriktningsplanering,
ochregeringensföregårplaneringdenInriktningsplaneringen är som

underhålletochutbyggnadeninriktningvilkenbeslut avriksdagens om
fattatharriksdagochregeringha.ska Närinfrastrukturtransporternas

ilänsstyrelsernaochBanverketVägverket,fårinriktningenbeslut om
förväghållningsplannationellplaner:objektvisauppdrag upprättaatt

nationellriksvägar,övrigaförväghållningsplanerregionalastamvägar,
förplanerlänsvisaochstomjämvägarförstomnätsplan

planeringsprocesseniolikaLTA. Delänstrafikanläggningar stegen
kapitel 6.3.ibeskrivs närmare

vidmakthållande, driftunderhåll,reinvestering,Investering,
Medklara.heltalltidintebegreppdessamellan ärGränserna

Reinvesteringanläggning.iinvesteringviinvestering nymenar
anläggningar.förstördaellerförslitnagällerdet ersättaanvänds attnär

bevaraförbehövsåtgärder attförenklatunderhåll enMed somavses
varaktighetlängre änharochegenskaperönskadeanläggnings ensom

defunktion,ianläggninghållatillsyftarDriftåtgärder menattår. enett
dettaExempel på ärår.varaktighet änkortare ettregelihar
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halkbekämpning och snöröjning. Det kan finnas vissa skillnader mellan
hur Banverket och Vägverket drar mellangränsen reinvestering och
underhåll.

Kombitrafik
Med kombitrafik all trafik med lösa lastbärare, dvs. trailer,menar
container och växelflak. Ett ytterligare villkor lastbärarnaär skaatt
hanteras vid någon kombiterminal för omlastning mellan ochväg
järnväg.

Länstrafikanläggning LTA
Detta anläggningär omfattas länsstyrelsens planeren försom av
länstrafikanläggningar. Däri ingår länsvägar, länsjämvägar, regionala
kollektivtrafikanläggningar, anläggningar i stomjämvägsnätet isom
första hand avsedda förär är regional kollektivtrafik, kommunala
flygplatser kajanläggningar och fartyg församt regional ochperson-
godstrafik.

MaTs
MaTs står för miljöanpassat ochtransportsystem samarbete iär ett
nätverksfonn mellan myndigheter och industrin. Deltagande ärparter
Banverket, Bilindustriföreningen, Boverket, Kommunikationsforsk-
ningsberedningen, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, NUTEK, Sjö-
fartsverket, SIKA, Svenska Petroleuminstitutet och Vägverket.
sekretariatet finns på Naturvårdsverket. Inom MaTs-samarbetet iutarbetas bl.a. underlag kommittén miljöanpassatett transport-om
system.

Samhällsekonomisk lönsamhet å
Bedömning samhällsekonomisk lönsamhet syftar till försöka zav att

sbeakta alla individers värderingar de effekter följer eller detav som av ä
påverkas åtgärd. Nytta t.ex. restidsvinst,som minskadav en

olycksrisk och minskade bullerstömingar och kostnad relateras till
berörda individers värderingar. Ett projekt samhällsekonomisktär
lönsamt dess är dessnytta större kostnader.än Gradenom av
samhällsekonomisk lönsamhet kan uttryckas flera sätt, t.ex. genom
förhållandet mellan projektets och kostnader.nytta Den metodik som
vi har för beräkna denanvänt samhällsekonomiskaatt lönsamheten av
olika åtgärder beskrivs i vår bilagerapport.

Samhällsekonomisk marginalkostnad
Den samhällsekonomiska marginalkostnaden mått på denär ett
uppoffring ytterligare eller orsakar. Den omfattartransportsom en resa
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själv,befraktaren t.ex.bärs resenärenuppoffringar avsom0
olycksrisk,ochfordonsslitagebränsleåtgång,tidsåtgång,

godstransporter,andra t.ex.bärs resenäreruppoffringar avsom0
förolycksriskökadträngsel ellerökadgrundpåtidsåtgångökad av

trafikanter,andra
ochbanor vägar samtslitagekostnader m.m.

trafikantema,andra t.ex.faller änuppoffringar som
intrång.ocholycksriskermiljöstömingar,

SAMPLAN
Vägverket,frånmedarbetsgrupp representanterSAMPLAN är en

förinstitutoch StatensLuftfartsverketSjöfartsverket,Banverket,
samordnatutarbetatharSIKA. Gruppenkommunikationsanalys

dockharLuftfartsverketochSjöfartsverketkommittén.tillunderlag
harhuvudsakligendeteftersommaterialettillställningtagitinte

Kommunikations-förRepresentanteroch järnvägar.behandlat vägar
tilladjungeradevaritNaturvårdsverket harochforskningsberedningen

SAMPLAN.

bränsleförbrukningSpecifik
bränsleförbrukningdenvibränsleförbrukningspecifikMed sommenar

körsträcka.milfordon harett per

persontransportarbetegodstransportarbete,Trafikarbete,
ochkilometerochfordonsförflyttningproduktenTrafikarbete är av

produktengodsförTransportarbete ärfordonskilometer.i avmäts
tonkilometer.ioftaochkilometer mätsochtransporterad last

ochkilometerochproduktenPersontransportarbete är personresaav
personkilometer.imäts

TEN, transporternätverkTranseuropeiska
järnvägarnätverkvi detnätverk TENtranseuropeiskaMed avmenar

förslagenligteuropeiskt intresse etthar gemensamtoch ettvägar som
ochministerrådetbehandlasFörslagetEU-kommissionen.från avnu

EU-parlamentet.

banregionVäghållningsregion och
framgårRegionindelningenväghållningsregioner.sjuVägverket har av

tillanpassadebanregionerfem ärharBanverketkapitel 2.2.ikarta som
mellandärför inte överensGränserna stämmerjämvägssystemet.

banregioner.BanverketsochväghållningsregionerVägverkets
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