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Förord 
VTI har fått i uppdrag av projektet Jämställda kommunikationer vid Länsstyrelsen i 
Stockholms län att studera den regionala transportplaneringen i Stockholms län under 
perioden 2004–2006 för att analysera dess effekter på jämställdheten. Uppdraget är en 
del av det långsiktiga underlag som projektet Jämställda kommunikationer ska ta fram 
för att skapa en regional strategi för att uppnå ett jämställt transportsystem i 
Stockholmsregionen.  

Uppdraget har genomförts av Åsa Vagland vid VTI:s transportekonomiska avdelning. 
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Den regionala transportplaneringens effekter på jämställdheten. 
Analys av investeringar och åtgärder i Stockholms län åren 2004–2006 
av Åsa Vagland 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Uppdraget är en del av det långsiktiga underlag som projektet Jämställda kommunika-
tioner ska ta fram för att skapa en regional strategi för att uppnå ett jämställt transport-
system i Stockholmsregionen. Uppdraget har utgått från det transportpolitiska målet om 
ett jämställt transportsystem, de livscykelgrupper som tagits fram i ett annat delprojekt 
inom Jämställda kommunikationer samt undersökningar av kvinnors och mäns resvanor 
och värderingar. 

I projektet har uppgifter samlats in om investeringar och åtgärder i transportsystemet 
inom Stockholms län under åren 2004–2006. En övergripande analys har gjorts av de 
effekter som de samlade investeringarna ger för kvinnor och män samt för olika livs-
cykelgrupper. AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) står för huvuddelen av investe-
ringarna i länet, sex miljarder kronor under perioden 2004–2006. Tillsammans med 
Banverkets investeringar uppgår kollektivtrafikinvesteringarna till 8,4 miljarder kronor 
under treårsperioden vilket är en majoritet av investeringarna. Till det kommer SL:s 
trafikeringskostnader som står för 18 miljarder kronor. De kommunala investeringarna, 
länsplanens investeringar samt Vägverkets investeringar utgörs framför allt av 
väginvesteringar. 

Om analysen utgår från dagens resmönster och värderingar hos kvinnor och män kan 
investeringarna i sin helhet under treårsperioden sägas gynna kvinnor mer än män. Det 
grundar sig på de stora belopp som läggs inom kollektivtrafikområdet som kvinnor i dag 
utnyttjar mer än män. Det här betyder dock inte att hela transportsystemet inom 
Stockholms län som det ser ut i dag gynnar kvinnors resande mer än mäns resande. 
Dagens transportsystem är resultatet av investeringar under flera hundra år även om den 
senaste 75–årsperiodens investeringar spelar störst roll. Det är värderingarna och 
behoven hos dem som planerade, beslutade och byggde transportsystemet under hela 
perioden som förklarar dagens transportsystem och det var företrädelsevis män som 
beslutade vilka investeringar som skulle göras.  

Analysen ovan bygger dock på dagens resmönster och värderingar. Vi vet ytterst lite om 
hur morgondagens resmönster och värderingar ser ut. På grund av den ekonomiska 
tillväxten kommer troligen kvinnor i högre grad ha körkort och tillgång till bil. Det 
betyder att kvinnor i framtiden kommer att ha större valmöjligheter och troligen 
kommer att köra mer bil. I United Minds studie framgår att traditionella värderingar 
sitter djupt rotade vilket skulle kunna tolkas som att det jämställda samhället där 
kvinnor och män tar lika stort ansvar för karriär, hushåll och barn ligger en bit bort. För 
transportsystemet i sig spelar detta dock inte så stor roll. Huvudsaken för transport-
systemet är att se till att förutsättningarna finns för att utföra de ärenden som behöver 
göras, oavsett om det är kvinnor eller män som utför dem.  

En annan slutsats som dras i projektet är att underlaget och analysen om nyttan av 
planerade investeringar måste vara djupare för att kunna avgöra om investeringarna 
bidrar till att uppnå ett jämställt transportsystem: Vad är motivet till investeringen? 
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Vilket och vems problem löses? Hur fördelar sig nyttorna, geografiskt, mellan kvinnor 
och män och i olika livscykelgrupper? 
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The effects of transport planning on gender equality.  
Analysis of investments and measures in the County of Stockholm 2004–2006 
by Åsa Vagland 
VTI  (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
This assignment is part of the long-term documentation to be produced by the regional 
collaboration project “Gender equality in the transport system” (Jämställda 
kommunikationer) in order to create a regional strategy to achieve gender equality in the 
transport system in the Stockholm region. The assignment is based on the transport 
policy objective of gender equality in the transport system, the life cycle groups 
included in another sub-project in Jämställda kommunikationer and studies of women’s 
and men’s travel habits and values. 

In this project, information has been collected on investments and measures in the 
transport system in the County of Stockholm from 2004 to 2006. An overarching 
analysis has been made of the effects of aggregate investments for women and men and 
for different life cycle groups. Stockholm Transport (SL) is responsible for the major 
part of the investments in the county, SEK 6 billion in the period 2004 to 2006. 
Together with investments by Banverket (the Swedish Rail Administration) investments 
in public transport amount to SEK 8.4 billion in the three-year period, which is a major 
part of the investments. In addition, there are SL’s operating costs which account for 
SEK 18 billion. Investments by the municipalities, the county plan investments and 
investments by the Swedish Road Administration mainly consist of road investments. 

If the analysis is based on present patterns of travel and values among women and men, 
the investments can be said to benefit women more than men. This is based on the large 
amounts invested in public transport which women use to a greater extent than men 
today. However, this does not mean that the entire transport system in the County of 
Stockholm currently benefits female travellers more than male. The present transport 
system is the result of investments over several hundred years even if the investments of 
the past 75 years are most important. Today’s transport system is explained by the 
values and needs of those who planned, decided and constructed it throughout the whole 
period, and it was mainly men who decided on the investments to be made.  

However, the above analysis is based on current patterns of travel and values. We know 
extremely little about tomorrow’s patterns of travel and values. Due to economic 
growth, women will probably have a driving licence and access to a car to a greater 
extent. This means that women will have greater freedom of choice in future and 
probably drive cars more. According to United Minds’ study, traditional values are 
deep-rooted which could be interpreted as meaning that the equal society where women 
and men take equal responsibility for careers, the household and children is some way 
off. However, this is not so important for the transport system. The main thing for the 
transport system is to ensure that the prerequisites are met for the errands to be carried 
out regardless of whether these are performed by women or men.  

Another conclusion which is drawn in the project is that the documentation and analysis 
of the benefit of planned investments must be deeper to be able to determine whether 
investments contribute to equality in the transport system: What is the reason for the 
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investment? Which and whose problems are solved? How are benefits distributed, 
geographically, between women and in different life cycle groups?  
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1 Uppdraget 
1.1 Del av långsiktigt material inom projektet Jämställda 

Kommunikationer 
Uppdraget är en del av det långsiktiga underlag som projektet Jämställda Kommunika-
tioner ska ta fram för att skapa en regional strategi för att uppnå ett jämställt transport-
system i Stockholmsregionen. Inom projektet har fyra delprojekt utförts: 

• Kvinnor och mäns resor – Transek 

• Kvinnor och mäns värderingar – Transek och United Minds 

• Drivkrafter och framtidsscenarier – United Minds 

• Den regionala transportplaneringens effekter på jämställdheten – VTI 
Uppdraget är också en del av ett större forskningsprojekt ”Vems resande satsar 
samhället på?” där Banverket har beviljat forskningsmedel till en förstudie.  

 
1.2 Investeringar och åtgärder i Stockholms län 2004–2006 
Uppgifter har samlats in om investeringar och åtgärder i transportsystemet inom 
Stockholms län under åren 2004–2006. I materialet ingår Banverkets och Vägverkets 
åtgärdsinvesteringar inom Stockholms län inklusive investeringarna som ingår i 
Länsplanen för regional transportinfrastruktur samt SL:s investeringar och drift för de 
utvalda åren tillsammans med ett urval kommuners åtgärder inom transportområdet för 
åren 2004–2006.  

De utvalda kommunerna är Stockholm, Solna, Huddinge, Norrtälje och Södertälje. I de 
kommunala investeringarna är exploateringsåtgärder exkluderade när detta har varit 
möjligt att urskilja.   

Några åtgärder har studerats särskilt. Det gäller Norrortsleden och trafiksäkerhets-
åtgärder.  

 
1.3 Investeringarnas effekter på jämställdheten 
En övergripande analys görs av de effekter som de samlade investeringarna ger för 
kvinnor och män samt för olika livscykelgrupper. Analysen ska svara på om det 
transportsystem som byggs bidrar till ett jämställt transportsystem.  

VTI rapport 579 9 



 

2 Utgångspunkter för analysen 
2.1 Det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem 
Riksdagen beslutade i december 2001 om ett nytt transportpolitiskt delmål om ett 
jämställt transportsystem.1  

Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är utformat så att 
det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges 
samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning 
och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. 

Projektet utgår från målformuleringen, framför allt om kvinnors och mäns transport-
behov samt att kvinnors och mäns värderingar ska tillmätas samma vikt.  

 
2.2 Indelning i olika livscykelgrupper 
I rapporten ”Mäns och kvinnors resande”2 har författarna delat in den vuxna befolk-
ningen och därmed resenärerna i olika livscykelgrupper som beskrivs nedan. Indel-
ningen är gjord för att lättare kunna strukturera analysen. Många faktorer samvarierar 
inom den livscykelgrupp som studeras. Exempelvis reser personer med små barn på ett 
liknande sätt.  

 

Ung sambo
Ung singel

Sambo med 
små barn

Singel med 
små barn

Sambo 35+Singel 35+

Sambo, 
pensionär

Singel, 
pensionär

Ung singel
Ung 

sambo

Sambo m 
småbarn

Singel m 
småbarn35+ 

Sambo

35+ Singel

Pensionär 
sambo

Pensionär 
singel

Figur 2.1  Livscykelgrupper.  
Källa: Transek. 

Figur 2.2  Livscykelgruppernas relativa storlek.  
Källa: Transek. 

 

Den största livscykelgruppen är sammanboende över 35 år utan barn under tio år  
(35+ sambo). De utgör 29 procent av befolkningen. Den näst största gruppen är 
sammanboende med småbarn som står för 20 procent, följt av sammanboende 
pensionärer, 12 procent, singlar över 35 år och unga sammanboende med 11 respektive 

                                                 
1 Prop. 2001/02:20. 
2 Transek (2006). 

10 VTI rapport 579 



 

10 procent. De minsta livscykelgrupperna är singlar med småbarn, två procent, unga 
singlar och singelpensionärer med sju procent vardera. Ungefär hälften av befolkningen 
är alltså antingen sammanboende över 35 år eller sammanboende med småbarn.  

 
2.2.1 Vad kategoriserar de olika livscykelgrupperna? 
Från rapporten är följande korta sammandrag hämtade över vad som kategoriserar de 
olika livscykelgrupperna.  

Unga singlar: Ensamboende18–35 år utan barn. Av den vuxna befolkningen (över 
18 år) tillhör 7 % denna kategori. Många studerar (23 %), i synnerhet kvinnorna, medan 
männen i högre utsträckning förvärvsarbetar (64 % av kvinnorna förvärvsarbetar, mot 
75 % av männen). Andelen som har körkort (80 % av männen, 70 % av kvinnorna), 
liksom andelen som har tillgång till bil i hushållet (44 % av männen, 24 % av 
kvinnorna) är lägre än genomsnittet i den vuxna befolkningen. Medelinkomsten3 är 
förhållandevis låg (23 000 kr/månad för män, 18 000 kr/månad för kvinnor), de allra 
flesta bor i lägenhet (84 %) och tenderar att bo nära regionens centrum.  

Unga sambor: Hushåll med två vuxna 18–35 år utan barn. Av den vuxna befolkningen 
tillhör 10 % denna kategori. Många studerar (21 %) – i synnerhet bland kvinnorna – och 
relativt få har körkort (80 % av männen, 70 % av kvinnorna) eller tillgång till bil i 
hushållet (67 %). Medelinkomsten är ungefär lika hög som de unga singlarnas  
(19 000 kr/månad), de allra flesta bor i lägenhet (81 %) och tenderar att bo nära 
regionens centrum, men i något lägre grad än de unga singlarna.  

Sambo med små barn: Hushåll med två vuxna och minst ett barn som är 10 år eller 
yngre (kan finnas äldre barn). Skälet till indelningen är att barn upp till ca 10 år är 
beroende av att bli skjutsade för att delta i aktiviteter utanför hemmet. Det är den näst 
vanligaste hushållstypen. Av den vuxna befolkningen tillhör 20 % denna kategori. De 
flesta i gruppen förvärvsarbetar, men det är stora skillnader mellan könen. De flesta 
männen arbetar heltid (86 %), medan få kvinnor gör det (36 %). Kvinnorna arbetar 
deltid (28 %) eller är föräldralediga (21 %). Fler kvinnor än män studerar (8 % av 
kvinnorna mot 4 % av männen). De flesta har körkort (94 % av männen, 81 % av 
kvinnorna) och tillgång till bil (89 %). Medelinkomsten är 23 000 kr/månad. Mer än 
hälften bor i hus (56 % mot 44 % i lägenhet) och i regionens mer perifera delar. 

Singel med små barn: Hushåll med en vuxen och minst ett barn som är 10 år eller 
yngre (kan även finnas äldre barn). Det är den ovanligaste hushållstypen: 2 % av den 
vuxna befolkningen tillhör denna kategori. Det finns stora skillnader i förvärvsgrad 
mellan könen. Flest män arbetar heltid (79 %), medan få kvinnor gör det (44 %) utan 
arbetar i stället deltid (24 %) eller är föräldralediga (9 %). Även i denna grupp är det fler 
kvinnor än män som studerar (11 % av kvinnorna mot 5 % av männen). De flesta män 
har körkort (90 % av männen, 69 % av kvinnorna) och tillgång till bil (73 % av männen, 
44 % av kvinnorna). Medelinkomsten är 24 000 kr/månad. Männen tjänar betydligt mer 
än kvinnorna (30 000 kr/månad för män, 22 000 kr/månad för kvinnor). Andelen som 
bor i lägenhet är 79 %. Hushållen tenderar att bo i regionens mer perifera delar – men 
mindre utpräglat än sambo/barn-hushållen. 

Sambo 35+: Hushåll med två vuxna utan barn under 10 år. Det kan alltså finnas äldre 
barn eller inga barn alls. Det är den vanligaste hushållstypen: 29 % av den vuxna 

                                                 
3 Detta inkluderar alla inkomster, alltså även bidrag osv. I RVU:n finns enbart angivet vilket intervall 
hushållsinkomsten ligger i, så beräkningen av genomsnittsinkomster har en viss osäkerhet.  
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befolkningen tillhör denna kategori. De flesta i gruppen förvärvsarbetar (89 %). 
Andelen män och kvinnor som arbetar är ungefär lika stor, men medan var fjärde 
förvärvsarbetande kvinna arbetar deltid, är det bara var 12:e förvärvsarbetande man som 
arbetar deltid. De flesta har körkort (95 % av männen, 82 % av kvinnorna) och tillgång 
till bil (88 %). Medelinkomsten (24 000 kr/månad) är något högre än för sambo-hushåll 
med små barn. Boendet: de flesta bor i hus (57 %) och i regionens mer perifera delar.  

Singel 35+: hushåll med en vuxen utan barn under 10 år där den svarande är 35 år eller 
över. Det kan alltså finnas äldre barn än så eller inga barn alls. Av den vuxna befolk-
ningen tillhör 11 % denna kategori. Förvärvsarbetargraden är 81 %. Precis som i 
sambohushåll är det fler kvinnor än män som arbetar deltid, men skillnaden är lite 
mindre. Jämfört med motsvarande sambo-hushåll är det färre som har körkort (85 % av 
männen, 76 % av kvinnorna) och tillgång till bil (56 % av männen, 44 % av kvinnorna). 
Medelinkomsten (25 000 kr/månad) är något högre för män än för kvinnor  
(26 000 kr/månad för män, 24 000 kr/månad för kvinnor). Boendet överensstämmer 
nästan precis med övriga typer av singelhushåll: de flesta bor i lägenhet (81 %) och i 
regionens mer centrala delar.   

Sambo-pensionär: Hushåll med två vuxna där den svarande är pensionär samt äldre än 
58 år. Av den vuxna befolkningen tillhör 12 % denna kategori. Fortfarande arbetar 2 % i 
denna grupp, de flesta deltid, medan resten är pensionärer. Fler män än kvinnor fort-
sätter arbeta efter pensionen. De flesta har körkort (93 % av männen, 69 % av kvinnor-
na) och tillgång till bil (80 %), men jämfört med yngre sambo-hushåll är det färre 
kvinnor som har körkort.  Medelinkomsten är betydligt lägre än för de yngre grupperna 
(16 000 kr/månad). Jämfört med yngre sambo-hushåll är det lite färre som bor i hus  
(50 %), men lokaliseringen överensstämmer nästan precis med yngre sambo-hushåll.  

Singel-pensionär: Hushåll med en vuxen som är pensionär samt äldre än 58 år. Av den 
vuxna befolkningen tillhör 7 % denna kategori. Av dessa arbetar 2 %, dock fler män än 
kvinnor. Körkort har 82 % av männen och 59 % av kvinnorna. Av männen har 50 % 
och av kvinnorna har 27 % tillgång till bil. Ensamboende kvinnliga pensionärer har 
mycket lågt körkorts- och bilinnehav. Medelinkomsten är något högre än för sambo-
pensionärer 17 000 kr/månad (19 000 kr/månad för män, 16 000 kr/månad för kvinnor). 
Precis som för övriga singelhushåll bor de flesta i lägenhet (78 %), men hushållstypen 
är jämnt utspridd över regionen.  

 
2.2.2 Var bor kvinnor och män i olika livscykelgrupper? 
Var man bor i regionen beror till stor del på i vilken livscykel man befinner sig. Unga 
singlar och sammanboende samt singlar över 35 år bor till stor del i innerstaden eller i 
regioncentrum medan barnfamiljer, sammanboende över 35 år och sammanboende 
pensionärer bor i förorten. När livscykelgrupperna delas upp för kvinnor och män kan 
vissa könsskillnader urskiljas även om de största skillnaderna finns mellan de olika 
livscykelgrupperna. Fler kvinnliga singelpensionärer bor exempelvis i innerstaden 
medan fler manliga singelpensionärer bor i yttre förorten.  
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Figur 2.3  Kvinnor och män i olika livscykler och regiondelar. Källa: Transek (2006). 

 
2.3 Resmönster 
Resvanor speglar hur kvinnor och män reser i dag men inte nödvändigtvis hur kvinnor 
och män skulle vilja resa om förutsättningarna såg annorlunda ut. De säger inte heller 
något om hur morgondagens transportbehov ser ut. Huvuduppgiften för transport-
systemet måste vara att det ska fungera väl för alla de ärenden och resor som kvinnor 
och män behöver utföra, oavsett om de utförs av kvinnor eller män idag och i morgon. 

Analysen utgår från de rapporter som Trivector4 och Transek5 har skrivit om resvane-
undersökningen för Stockholms län från 2004. Dessutom har kompletterande uppgifter 
om resande hämtats in från SL, Banverket och SIKA. SIKA har bistått med preliminära 
resultat från den kommande nationella resvaneundersökningen6. I huvudsak hänvisas 
till nämnda rapporter, här redovisas endast uppgifter som tagits fram specifikt för den 
här analysen. 

 
2.3.1 Flest kvinnor i busstrafiken 
Att andelen kvinnor som åker kollektivt är större än andelen män är inget nytt. Det 
skiljer sig dock något mellan olika kollektiva färdmedel där andelen män är som högst 
inom pendeltågstrafiken och på lokalbanorna7, 42 procent, och som lägst inom 
busstrafiken, 38 procent. Se figur 2.4.  

 

                                                 
4 Trivector (2004). 
5 Transek (2006). 
6 Arbetsmaterial från SIKA. 
7 Till lokalbanor räknas Roslagsbanan, Lidingöbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan. 
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Figur 2.4  Fördelning av kvinnor och män på olika typer av kollektivtrafik. Källa: SL. 

 

Tittar man sedan lite närmare på busstrafiken i figur 2.5 kan man se att andelen män 
skiljer sig beroende på vilken typ av busstrafik det gäller. Andelen män är som högst för 
Tyresö, Haninge och Nynäshamn, 42 procent, där en stor del av busstrafiken är 
motorvägsbussar medan andelen män är som lägst inom Botkyrka, Salem, Södertälje, 
Nykvarn och Huddinge, 34 procent, där det går pendeltåg parallellt på många sträckor. 

Andelen kvinnor och män skiljer sig dessutom beroende på hur långa resor som görs 
med de olika kollektiva färdmedlen8. Framför allt kommer skillnaden mellan kvinnor 
och män fram när bussresor över och under sju kilometer jämförs vilket syns i figur 2.6. 
För bussresor under sju kilometer är andelen män 38 procent jämfört med 45 procent 
män för bussresor över sju kilometer. Jämförelsen är svårare att göra för pendeltåg 
eftersom pendeltågsresorna i dataunderlaget är sammanslagna med resorna på lokal-
banorna, som både består av långa banor som Roslagsbanan och kortare banor som 
Nockebybanan och Lidingöbanan.  

 

                                                 
8 Preliminära data från den nationella resvaneundersökningen. Arbetsmaterial från SIKA. 
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Figur 2.5  Fördelning av kvinnor och män på olika bussektorer. Källa: SL9. 
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Figur 2.6  Skillnader mellan andelen kvinnor och män beroende på resans längd för 
olika kollektiva färdmedel. Källa: SIKA preliminära data från RES.  

                                                 
9 U-Väsby står för Upplands Väsby och U-bro står för Upplands-Bro.  
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2.3.2 Flest pendeltågsresenärer på Stockholm C 
I material från Banverket10, se figur 2.7, kan man se att över hälften av resenärerna som 
reser till och från Stockholms centralstation åker pendeltåg.11 I övrigt står regionaltågs-
resenärerna för 28 procent och fjärrtågsresenärerna12 tillsammans med intercityrese-
närerna för 18 procent. Andelen kvinnor är som högst för pendeltågsresandet13 följt av 
intercitytågen, 58 respektive 53 procent, medan andelen kvinnor är lägre för fjärr- och 
regionaltågen, 46 respektive 48 procent. Fjärr- och regionaltågsresandet skiljer sig från 
det övriga kollektivtrafikresandet genom att andelen män är högre än andelen kvinnor.  
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Figur 2.7  Andel resenärer per dygn vid 
Stockholm C uppdelat på fjärr-, IC-, 
regional och pendeltåg. Källa: Banverket. 

Figur 2.8  Andel kvinnor och män fördelat på 
fjärr-, IC-, regional- och pendeltåg14 vid 
Stockholm C. Källa: Banverket. 

 

 

                                                 
10 Banverket (2007). 
11 T-centralen och tunnelbanetrafiken är inte medräknad som en del av Stockholm C. 
12 Fjärrtåg är i huvudsak X2000-tåg. 
13 Andelen kvinnor och män för pendeltågstrafiken är hämtad från SL:s uppgifter om pendeltågstrafiken 
och gäller hela pendeltågstrafiken och inte bara på- och avstigande vid Stockholm C.  
14 Andelen kvinnor och män för pendeltågstrafiken är hämtad från SL:s uppgifter om pendeltågstrafiken 
och gäller hela pendeltågstrafiken och inte bara på- och avstigande vid Stockholm C.  
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2.4 Värderingar 
Förutom resmönstret som talar om hur kvinnor och män reser i dag handlar målet om att 
kvinnors och mäns värderingar ska tillmätas lika stor vikt. För de flesta värderingar 
inom transportsystemet är skillnaderna mellan kvinnors och mäns värderingar obefint-
liga eller relativt små. Ofta kan de genomsnittliga skillnader som framkommer förklaras 
av skillnader i inkomst, yrke, tillgång till bil eller roll inom hushållet.  

Enligt de undersökningar som görs för att ta reda på hur kvinnors och mäns betalnings-
vilja ser ut för olika åtgärder inom transportsystemet har kvinnor och män samma 
värdering eller upplevelse av bland annat olika typer av kollektivtrafikfordon, kollektiv-
trafikens prisvärdhet, kollektivtrafikens bekvämlighet, trängsel i kollektivtrafiken och 
väntetider.15

Däremot skiljer sig värderingarna mellan kvinnor och män när det gäller trafiksäker-
hetsåtgärder där kvinnor värderar trafiksäkerhet högre än män. Nedan visas ett exempel 
på hur kvinnors och mäns attityder till trafiksäkerhetsåtgärder skiljer sig i olika ålders-
grupper, hämtat från Vägverkets årliga trafiksäkerhetsenkät.16 Attityden till trafiksäker-
hetsåtgärder har länge skiljt sig mellan kvinnor och män. Fler exempel finns i trafik-
säkerhetsenkäten. Vägverket har ställt samma fråga sedan år 1994 med undantag för år 
2004.  
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Figur 2.9  ”Det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka 
trafiksäkerheten.” Andel som instämmer 2006. Källa: Vägverket.17

 

                                                 
15 Transek (2006a). 
16 Vägverket (2006). 
17 Vägverket (2006). 
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I ett delprojekt inom Jämställda Kommunikationer har United Minds haft i uppdrag att 
öka kunskapen om bakomliggande drivkrafter för resenärer i Stockholms län. De har 
bland annat särskilt studerat vissa resenärsgruppers beteenden och värderingar, 
nämligen unga singlar, sammanboende med små barn, singlar med små barn samt 
singlar över 35 år. Resultatet redovisas i rapporten ”Vad gör att du reser?”18. Slutsatsen 
från United Minds analys är att värderingar och uppfattningar formas i en förhandling 
mellan olika värden hos individen och att det är en inre förhandling som avgör vilket 
värde som styr beteendet. Tydligast är detta när det gäller miljöfrågan där kvinnor, 
generellt sett, utgår från sig själva medan män, generellt sett, söker orsaker och 
lösningar hos andra. De skillnader som syns i resmönstret återfinns i djupt liggande 
värderingar och traditioner som förändras långsamt. Det handlar om traditionella 
uppdelningar mellan försörjning och lönearbetet respektive hemmet och barnen samt det 
sociala trycket från normer och traditioner. 

 
2.5 Utgångpunkterna i sammanfattning 
Uppdraget utgår från det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem och 
ska analysera investeringarnas effekter ur ett jämställdhetsperspektiv med hjälp av 
information om kvinnors och mäns livscykler, deras resmönster samt deras värderingar. 
Med ett livscykelperspektiv menas att kvinnor och män bor och reser på olika sätt 
beroende på i vilken fas i livet de befinner sig.  

Bil är det vanligaste färdmedlet både för kvinnor och män och för de olika livscykel-
grupperna. Samtidigt är det fler män än kvinnor som har körkort och tillgång till bil. Det 
är fler kvinnor än män som använder kollektivtrafiken även om det skiljer sig beroende 
på längden på resan och vilket kollektivtrafikslag som används.  

I huvudsak har kvinnor och män samma värderingar inom transportsystemet. Skillnader 
finns framför allt inom trafiksäkerhetsområdet där kvinnor värderar trafiksäkerhet högre 
än män.  

 

                                                 
18 United Minds (2007). 
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3 Investeringar gjorda inom Stockholms län 2004–2006  
Uppgifter har samlats in om investeringar och åtgärder i transportsystemet inom 
Stockholms län under åren 2004–2006. I materialet ingår Banverkets och Vägverkets 
åtgärdsinvesteringar inom Stockholms län inklusive investeringarna som ingår i 
Länsplanen för regional transportinfrastruktur. Dessutom ingår SL:s investeringar och 
trafikeringskostnader för de utvalda åren tillsammans med ett urval kommuners åtgärder 
inom transportområdet för åren 2004–2006. Fokus har legat på investeringar och 
åtgärder. Förutom SL:s driftskostnader för att köra trafiken är inga driftskostnader, 
planerings- eller projekteringskostnader medräknade. Även exploateringskostnader19 är 
borträknade där dessa har varit möjliga att urskilja.  

 
3.1 SL:s investeringar och trafikeringskostnader 
SL:s investeringar ligger framför allt inom det befintliga tunnelbanenätet och pendel-
tågsnätet, 35 respektive 43 procent av den totala investeringsvolymen på ungefär två 
miljarder kronor per år. I kategorin ”övrigt” ingår investeringar som inte är knutna till 
någon viss del av kollektivtrafiknätet. SL:s trafikeringskostnader uppgår till ungefär 
sex miljarder kronor per år och består nästan till hälften av busstrafiken, följt av tunnel-
banetrafiken, 28 procent, och pendeltågstrafiken, 17 procent.  
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Figur 3.1  SL:s investeringar 2004–2006 
fördelat på olika kollektivtrafikslag.  
Källa: SL. 

Figur 3.2  SL:s driftskostnader 2004–2006 
fördelat på olika kollektivtrafikslag.  
Källa: SL. 

 

                                                 
19 Med exploateringskostnader menas investeringar i gatunätet m.m. som görs i nya bostadsområden. 
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Figur 3.3  SL:s investeringar och drift 2004–2006 fördelat på olika kollektivtrafikslag. 
Källa: SL. 

 

Eftersom trafikeringskostnaderna är tre gånger så stora som investeringsvolymen utgör 
busstrafiken 39 procent av de sammanlagda kostnaderna för investeringar och drift 
medan tunnelbanenätet och pendeltågstrafiken står för 30 respektive 22 procent av 
kostnaderna. Lokalbanorna står för sju procent av investerings- och driftbudgeten.  

 
3.1.1 Skattefinansieringsgraden i Stockholms län 
Kollektivtrafiken i Stockholms län har under lång tid varit subventionerad med skatte-
medel från landstingsskatten. Under slutet av 1980-talet låg skattefinansieringsgraden 
runt 70 procent, vilket betyder att kollektivtrafikresenärerna betalade ungefär 30 procent 
av kollektivtrafiken med biljettpriset och resten betalades av samtliga skattebetalare 
inom länet. Skattefinansieringsgraden sjönk sedan under 1990-talet för att landa på 
ungefär 50 procent där den ligger i dag. Vid 50 procents skattefinansieringsgrad betalar 
kollektivtrafikanterna halva kostnaden för drift och investeringar inom kollektivtrafik-
systemet med biljettintäkter.   
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Figur 3.4  Skattefinansieringsgrad. Källa: SL:s årsredovisning. 

 
3.2 Banverkets investeringar  
De flesta investeringar som Banverket utfört inom Stockholms län under åren 2004 och 
2006 gynnar samtliga tågresenärer, dvs. fjärr20-, Intercity-, regional- och pendeltågs-
trafiken. Samtidigt utgör pendeltågsresenärerna en majoritet av samtliga tågresor i 
regionen, 54 procent av dem som stiger på respektive av vid Stockholm C, vilket 
betyder att en stor andel av nyttorna tillfaller pendeltågsresenärerna.  

Investeringarna består av olika kapacitetsförstärkningar på banorna norr och söder om 
Stockholms centralstation. Förutom dessa ligger en del investeringar på Nynäsbanan 
som endast gynnar pendeltågsresenärerna och godstrafiken. Totalt sett har Banverket 
investerat för knappt 2,4 miljarder kronor under treårsperioden 2004–2006.  

 
3.3 Vägverkets investeringar 
Vägverket har under perioden 2004–2006 investerat tre miljarder kronor i vägtrafik-
systemet inom Stockholms län. Vägverket satsar dessutom resurser på så kallat Mobility 
Management vilket syftar till att göra bilåkandet mer miljövänligt eller ersatt med 
kollektiva resor. Resurserna inom Mobility Management består till stor del av projekt-
pengar för personalkostnader och ingår inte i sammanställningen.  

Över 80 procent av investeringsmedlen går till åtgärdstypen ”kapacitetshöjande 
åtgärder” såsom utbyggnad till fler körfält, se figur 3.5. Den enskilt största åtgärden är 
Norrortsleden, som analyseras djupare i avsnitt 3.7.1. Även ”nya vägar” och ”VMS och 
MCS-åtgärder”21 kan räknas till framkomlighetshöjande åtgärder för biltrafiken. I de 
flesta fall innebär dessutom en kapacitetshöjande åtgärd att man samtidigt förbättrar 
trafiksäkerheten på vägen även om det inte är huvudsyftet med åtgärden.  

Åtgärdstyperna ”trafikplatser/korsningar”, ”gång- och cykelåtgärder” samt ”trafik-
säkerhet” innebär åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet för olika trafikantgrupper. 

                                                 
20 Fjärrtågen utgörs framför allt av X2000-tågen. 
21 VMS och MCS står för Variabla Meddelande Skyltar respektive Motorway Control System och innebär 
att skyltar sätts upp på trafiklederna för bättre styrning av trafiken.   
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Tillsammans står de för runt åtta procent av investeringarna. Här ingår bland annat 
utbyggnader av gång- och cykelbanor, hastighetssäkring och säkrare skolvägar. 

Kollektivtrafikåtgärderna står för ca en procent av investeringarna och handlar till st
del om handikappanpassning av busshållplatser men även om framkomlighetsåtg

or 
ärder 

heter längs vägen 
/småvilt 

för busstrafiken som busskörfält, justering av trafiksignaler m.m.  

Buller- och andra miljöåtgärder står för ca fyra procent av investeringsmedlen. 
Bulleråtgärder syftar främst till att minska bullernivåerna för fastig
medan miljöåtgärderna består av vattenskydd, kulturvägar och åtgärder för utter
och fisk.  
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Åtgärd Procent 
Nya vägar 3 %

tshöjning 82 
r/korsningar 3 

rhet 3 
Kollektivtrafik 1 %
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Bulleråtgärder 3 %
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Figur 3.5  Vägverkets investeringar 2004–2006. Källa: Vägverket. 
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3.4 Länsplan för regional transportinfrastruktur 
Vägåtgärderna står för merparten av Länsplanens åtgärder, 86 procent. En stor andel av 
pengarna står Norrortsleden för. Kollektivtrafikåtgärderna, som främst består av 
investeringar i ett realtidsinformationssystem för bussar men även framkomlighets- och 
tillgänglighetsåtgärder, utgör sju procent medan trafiksäkerhetsåtgärder och gång- och 
cykelåtgärder utgör tre procent vardera och miljöåtgärder står för en procent av 
investeringarna i länsplanen. Flera av åtgärderna i Länsplanen finns även redovisade i 
Vägverkets sammanställning och även kommunerna får statsbidrag för vissa åtgärder 
som ligger i Länsplanen. Investeringarna i Länsplanen kan därför inte adderas till övriga 
aktörers investeringar.  
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Figur 3.6  Fördelningen på åtgärdstyper i länsplanen. Källa: Länsstyrelsen. 

 
3.5 Kommunala investeringar 2004–2006 
De kommunala investeringarna inom transportsystemet för åren 2004–2006 har 
studerats i ett urval kommuner inom Stockholms län. Dessa är Stockholm, Solna, 
Huddinge, Norrtälje och Södertälje. Materialet skiljer sig mellan kommunerna, vissa 
kommuner redovisar de kommunala trafikinvesteringarna på objektsnivå i årsredovis-
ningarna tillsammans med en kortfattad beskrivning medan andra endast redovisar de 
totala beloppen knutna till exempelvis kommunens tekniska kontor. För någon kommun 
har analysen utgått från ett enstaka år.  

Vissa kommuner har bra underlag i form av budgetavstämningar på objektsnivå medan 
det i andra kommuner är enstaka handläggare som sammanställt vilka åtgärder som har 
genomförts i kommunen. Beroende på hur budgetarbetet har legat i kommunen har 
siffror för 2006 ibland funnits med och ibland har budgetsiffran använts. I den mån det 
varit möjligt har exploateringsåtgärder exkluderats från analysen. Sammantaget är 
bilden av de kommunala investeringarna splittrad och svår att sätta samman till en 
helhet.  
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3.5.1 Kommunernas väghållning – hela riket 
Sveriges Kommuner och Landsting redovisar i rapporten ”Kommunernas väghållning 
2005” hur kommunernas ansvar och kostnader för väghållning ser ut. Rapporten bygger 
på enkätsvar från kommunerna. I rapporten kan utläsas att Sveriges kommuner under 
2005 investerade 5,63 miljarder kronor i kommunala vägar och nyexploaterings-
områden, vilket nästan var en fördubbling av de sammanlagda investeringarna jämfört 
med år 2003. Den största delen av ökningen kan förklaras av de stora investeringar som 
gjorts i nyexploateringsområden i Stockholm. Fördelningen mellan befintliga gator och 
nyexploateringsområden är drygt 30 procent för befintligt nät och knappt 70 procent för 
nyexploateringar i genomsnitt för samtliga kommuner i Sverige. I Stockholm 
investerades under 2005 2,53 miljarder kronor varav 85 procent avsåg nyexploa-
teringar.22
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Figur 3.7  Investeringar i kommunernas befintliga vägnät exklusive nyexploatering, 
miljoner kronor (prisnivå 2005). OBS! Hack i tidsskalan. Källa: Sveriges Kommuner 
och Landsting. 

 

                                                 
22 Sveriges Kommuner och Landsting (2007), s. 14. 
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3.5.2 Stockholm 
Enligt Gatu- och fastighetsnämndens respektive Trafiknämndens budgetavstämningar 
för åren 2004–2006 som projektet har fått ta del av investeras ungefär 500 miljoner 
kronor per år i åtgärder i transportsystemet exklusive nyexploatering. Av dessa satsas 
100 miljoner kronor per år i tillgänglighetsåtgärder. I kategorin ”alla” i figur 3.8 som är 
den största kategorin med 31 procent ingår stadsmiljöåtgärder och belysning medan 
åtgärder på trafikleden Nord-sydaxeln och reinvesteringar ingår i kategorin ”bilister”, 
22 procent. Cykelåtgärderna motsvarar 12 procent och kollektivtrafikåtgärderna som 
främst består av stomnätsutbyggnader och bullåtgärder utgör sex procent. Trafiksäker-
hetsåtgärderna står för nio procent av investeringsvolymen.  
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Figur 3.8  Fördelning av investeringar i Stockholms kommun 2004–2006. Källa: 
Stockholms kommun. 
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3.5.3 Solna 
Materialet för Solna består av muntliga uppgifter från handläggare på stadsbyggnads-
förvaltningen i Solna och består framför allt av uppgifter för 2006. Tolkningen av 
uppgifterna är att knappt hälften av investeringsvolymen är väginvesteringar som 
gynnar främst bilister och 40 procent består av investeringar som kan tänkas gynna alla 
trafikanter. Återstående åtgärder, drygt 10 procent, består av trafiksäkerhetsåtgärder 
samt gång- och cykelvägar, kollektivtrafik- och tillgänglighetsåtgärder.  

 

40%

49%

1%

1% 6%
3%

Alla
Bilister
Gång och cykel
Kollektivtrafik
Trafiksäkerhet
Tillgänglighet

Figur 3.9  Fördelning av investeringar i Solna kommun 2004–2006.  
Källa: Solna kommun. 
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3.5.4 Huddinge 
Uppgifterna för Huddinge är sammanställda av handläggare på Gatukontoret i Huddinge 
kommun och består av utfall för 2004 och 2005 men budget för 2006. Anmärkningsvärt 
för Huddinge är den stora andelen trafiksäkerhetsåtgärder. De motsvarar drygt 
40 procent av investeringsbudgeten och består av hastighetssänkande åtgärder på 
huvudvägnätet, 30-zoner och andra trafiksäkerhetsåtgärder. I kategorin ”bilister” som 
utgör en dryg femtedel ingår vägutbyggnader och åtgärder på broar och i kategorin 
”alla”, nio procent, ingår bland annat utbyte av gammal belysning. Gång- och 
cykelåtgärderna motsvarar 13 procent av investeringsvolymen medan kollektivtrafik, 
buller och andra åtgärder tillsammans står för 15 procent. 
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Figur 3.10  Fördelning av investeringar i Huddinge kommun 2004–2006.  
Källa: Huddinge kommun. 
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3.5.5 Norrtälje 
I Norrtälje är uppgifterna sammanställda av handläggare på Tekniska kontoret i 
Norrtälje kommun. Ungefär hälften av åtgärderna består av utbyggnader av gator 
inklusive gång- och cykelbanor och har då kategoriserats som kategorin ”alla”. 
Dessutom står gång- och cykelåtgärder för ytterligare en dryg fjärdedel av 
investeringsvolymen. Kategorin ”ej trafik”, som utgör 17 procent, består av två 
offentliga toaletter, avveckling av en tipp i Hallstavik m.m. Övriga kategorier utgör 
tillsammans sex procent av investeringsvolymen.  
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Figur 3.11  Fördelning av investeringar i Norrtälje kommun 2004–2006.  
Källa: Norrtälje kommun 
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3.5.6 Södertälje 
Analysen för Södertälje utgår främst från Södertäljes årsredovisning för 2005 där 
utfallet av investeringarna beskrivs på objektsnivå. De flesta åtgärderna verkar gynna 
kategorin ”bilister”, över 60 procent. Där ingår framför allt utbyggnad av parkerings-
platser både i centrum och för arenaparkering. I övrigt görs en del gång- och cykel-
åtgärder, 12 procent av investeringsvolymen. Åtgärder som gynnar ”alla” trafikanter 
utgör sju procent och trafiksäkerhetsåtgärder står för sex procent. Bulleråtgärder och 
kollektivtrafikåtgärder står för fem respektive tre procent av åtgärderna.  
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Figur 3.12  Fördelning av investeringar i Södertälje kommun 2005.  
Källa: Södertälje kommun 

 
3.5.7 Slutsatser för de kommunala investeringarna 
Det finns många brister i analysen av de kommunala investeringarna i det här projektet. 
Det är svårt att få uppgifter om gjorda investeringar. Dels är det svårt att få uppgifter om 
hur mycket pengar som lagts på väginvesteringar i kommunen, dels är det svårt att få 
veta vilka projekt som investerats i. Urvalet av kommuner är litet och kanske inte helt 
representativt för hela länets kommuner. Tidsperioden 2004–2006 är för begränsad både 
för att kunna se några trender och för att få ett stabilt resultat. Enstaka åtgärder i en 
kommun under ett år kan helt omkullkasta fördelningen mellan olika åtgärder och 
påverka totalsumman. Dessutom har åtgärderna kategoriserats i projektet till olika 
åtgärdstyper efter den information som funnits till hands och även där kan det finnas 
tveksamheter om vilken åtgärdstyp som är den rätta. Eftersom projektet har utförts 
under en begränsad tid har dialogen med kommunerna varit forcerad vilket även det kan 
leda till brister i materialet.  

Trots dessa brister går det att dra vissa slutsatser om de kommunala investeringarna. 
Fördelningen på olika åtgärdstyper skiljer sig kraftigt mellan de olika kommunerna. I 

VTI rapport 579 29 



 

Huddinge investeras ungefär 40 procent på olika trafiksäkerhetsåtgärder medan Solna 
har mest rena väginvesteringar. Norrtälje har en stor andel gång- och cykelåtgärder 
medan Södertälje gör om centrumkärnan och bygger mycket parkeringsplatser. I 
Stockholm satsas 100 miljoner kronor per år i tillgänglighetsåtgärder för funktions-
hindrade. 

 
3.6 Analys av de samlade investeringarna i länet 
Vid en analys av den samlade bilden av investeringarna i länet under 2004–2006 ser 
man att SL:s investeringar på ungefär sex miljarder står för en stor del av de samlade 
investeringarna.23 Räknar man dessutom in trafikeringen blir dominansen ännu större. 
Ungefär hälften av SL:s investeringar och drift finansieras av biljettintäkter medan den 
resterande delen kommer från landstingsskatten. De statliga medlen till Banverket och 
Vägverket uppgår till drygt fem miljarder under treårsperioden. 

SL:s och Banverkets investeringar satsas i kollektivtrafiksystemet medan Vägverkets 
och de kommunala investeringarna till stor del satsas i vägnätet.  
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Figur 3.13  Investeringar och trafik i Stockholms län 2004–2006.  

 
3.7 Analys av utvalda exempel 
För att kunna analysera effekterna av investeringarna ur ett jämställdhetsperspektiv mer 
konkret har två investeringar eller åtgärdstyper valts ut. Det ena är Norrortleden som är 
en väginvestering och det andra är de trafiksäkerhetsåtgärder som ingår i Länsplanen 
och i de kommunala investeringarna.  

 

                                                 
23 Egentligen skulle stapeln Stockholm innehålla de samlade investeringarna i samtliga kommuner inom 
Stockholms län men eftersom endast en urvalsstudie har gjorts får Stockholms kommun symbolisera de 
kommunala investeringarna.  

30 VTI rapport 579 



 

3.7.1 Väg 265 Norrortsleden, delen Edsberg och Rosenkälla 
Norrortsleden är en väginvestering mellan Edsberg och Rosenkälla med en total 
projektkostnad på cirka 2,1 miljarder kronor. En beskrivning av Norrortsleden finns i 
bilaga 1.   

För att kunna göra en analys ur ett jämställdhetsperspektiv av Norrortsleden skulle 
ytterligare grundanalyser behövas göras. I problembeskrivningen av Norrortsleden står 
att tvärförbindelserna i storstockholm inte motsvarar transportbehoven. Vems 
transportbehov som Norrortsleden ska tillgodose är dock inte beskrivet. Inte heller vilka 
ärenden som skulle bli enklare att utföra när Norrortsleden finns.  

Den samhällsekonomiska analysen och den kompletterande effektbedömningen skulle 
även de behöva vara mer specifika. Hur fördelas nyttorna mellan kvinnor och män?24 
Enligt beskrivningen består nyttorna till stor del av restidsvinster för biltrafik men vem 
är det som ska använda bilen och till vilka ärenden analyseras inte. Det behövs också 
mer rumsliga analyser. Hur/var arbetar kvinnor och män som bor i området där 
Norrortsleden går igenom? Var gör de sina inköps- och serviceresor? När Norrortsleden 
är färdigbyggd blir tillgängligheten bättre till arbetsplatser längs E4:an och till Kista 
som även har ett stort köpcentrum. Vilka har nytta av detta? Vilka arbetar där i dag och 
vilka har möjlighet att arbeta där i morgon? Enligt Transeks analys om livscykelgrupper 
är det framför allt sammanboende med barn och i olika åldrar som bor i området där 
Norrortsleden går fram. De åker också mycket bil och har svårt att få vardagen att gå 
ihop.  

Även om Norrortsleden ger förutsättningen för bättre regional kollektivtrafik är det 
inget i materialet som tyder på att kollektivtrafiken blir utbyggd eller vilka som 
förväntas använda den. Enligt Trivectors resvaneundersökning25 består 70 procent av 
resandet mätt i antal körda kilometer (persontrafikarbete) inom norra länsdelen av 
bilresor medan kollektivtrafiken står för 22 procent. Fördelat på antal resor står 
bilresorna för 60 procent, kollektivtrafikresorna för 16 procent och gång- och cykel-
resorna för totalt 22 procent. Tyvärr finns inte uppgifterna uppdelade på kvinnor och 
män i rapporten. Troligen kommer Norrortsleden framför allt leda till att bilåkandet 
ökar även om kollektivtrafikförbindelserna samtidigt blir bättre. 

 
3.7.2 Trafiksäkerhet 
I länsplanen och i Vägverkets trafiksäkerhetsåtgärder ingår dels trafiksäkerhetsåtgärder 
för fordonstrafikanter i form av fysiska åtgärder som att förbättra farliga sidoområden, 
bygga om farliga korsningar samt att sätta upp och förbättra mittbarriärer på motorvägar 
och länsvägar dels att installera automatiska hastighetskontroller och att bygga om och 
samordna trafiksignaler. Länsplanens beskrivning av de ingående trafiksäkerhets-
åtgärderna finns i bilaga 2. I de kommunala investeringarna varierade andelen trafik-
säkerhetsåtgärder mycket, där Huddinge kommun har störst andel trafiksäkerhets-
åtgärder.  

Kvinnor värderar trafiksäkerhetsåtgärder högre än män. Det är dock främst män som 
dödas och skadas svårt i trafiken. Kvinnor kör i genomsnitt mer i tätortsområden medan 

                                                 
24 Transek har diskuterat hur den samhällsekonomiska kalkylen kan redovisas fördelat på kvinnor och 
män i rapporten ” Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar” på uppdrag av 
Vägverket. 
25 Trivector (2005). 
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män i genomsnitt kör mer på motorvägarna. Män är också överrepresenterade som 
fortkörare vilket skulle betyda att deras hastigheter skulle sänkas mer än kvinnors av 
hastighetskameror vilket också skulle betyda att mäns restider skulle påverkas något 
mer än kvinnors. 

Hastighetsåtgärder och 30-zoner i tätortsområden brukar i allmänhet innebära ett 
jämnare körsätt vilket inte nödvändigtvis innebär restidsförluster varken för kvinnor 
eller män. 30-zoner och andra trafiksäkerhetsåtgärder ger, förutom en ökad 
trafiksäkerhet, tillgänglighetsförbättringar för gång- och cykeltrafikanter vilket gynnar 
både kvinnor och män men kanske något fler kvinnor.  

 
3.8 Investeringarnas effekter på jämställdheten 
De flesta resor i länet utförs med bil, även om Stockholm har en relativt stor andel 
kollektivtrafikresenärer framförallt i morgonens maxtimme och bland arbetsresorna. Bil 
är det vanligaste färdmedlet både för kvinnor och män och för de olika livscykel-
grupperna. Samtidigt är det fler män än kvinnor som har körkort och tillgång till bil. Det 
är också fler kvinnor än män som använder kollektivtrafiken även om det skiljer sig 
beroende på längden på resan och vilket kollektivtrafikslag som används. 

I Stockholms län står SL för de största investeringarna, sex miljarder kronor under en 
treårsperiod. Även om ungefär tre miljarder kommer från biljettintäkter står Stockholms 
läns landsting genom SL för den största investeringsvolymen. SL:s och Banverkets 
investeringar gynnar i något högre grad kvinnor än män eftersom kvinnor åker mer 
kollektivtrafik idag. Dessutom gynnar investeringarna ett mer miljövänligt transportsätt 
vilket enligt vissa undersökningar värderas högre av kvinnor jämfört med män. 
Majoriteten av investeringarna under tidsperioden 2004–2006 i Stockholms län, 
8,4 miljarder kronor, är inom kollektivtrafiksystemet.  

De kommunala investeringarna samt Vägverkets investeringar utgörs av väginveste-
ringar som gynnar bilister eller samtliga trafikanter och därmed både kvinnor och män. 
Genom att utgå från beskrivningarna av livscykelgrupperna i kapitel 2 skulle boende i 
Norrtälje och Södertälje kommuner kunna utgöra livscykelgrupperna sammanboende 
med barn och sammanboende med pensionärer medan Huddinge och Solna kan 
representera regioncentrum där framför allt livscykelgrupperna unga singlar och unga 
sammanboende bor. Stockholms kommun innehåller både innerstadsbor och dem som 
bor i regioncentrum. Bland livscykelgrupperna är det främst unga singlar, kvinnliga 
singlar med barn samt kvinnliga singelpensionärer som bor i innerstaden.  

Tillgänglighetsåtgärderna inom Stockholm gynnar framför allt funktionshindrade vilket 
inbegriper äldre som börjar få svårt att gå men även alla medborgare med packning eller 
barnvagn. Trafiksäkerhetsåtgärder, i Huddinge med flera kommuner, värderas högre av 
kvinnor än män men leder troligen till färre män som dödas eller skadas svårt än vad 
som skulle vara fallet utan trafiksäkerhetsåtgärder eftersom det i dag är fler män än 
kvinnor som dödas eller skadas svårt i trafiken.  

Fler kvinnor än män går men ungefär lika många eller något fler män cyklar. Alltså bör 
gång- och cykelåtgärder, förutom att de ofta innebär högre trafiksäkerhet, gynna något 
fler kvinnor än män.  

Det man ska komma ihåg är att tillskottet i form av investeringar några enstaka år utgör 
en liten del av transportsystemet. Dagens transportsystem är resultatet av investeringar 
under flera hundra år även om den senaste 75-årsperiodens investeringar spelar störst 
roll. Det är värderingarna och behoven hos dem som planerade, beslutade och byggde 
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transportsystemet under hela perioden som förklarar dagens transportsystem och det var 
företrädelsevis män som gjorde detta. 

Hela analysen ovan bygger dock på dagens resmönster och värderingar. Vi vet ytterst 
lite om hur morgondagens resmönster och värderingar ser ut. Andelen kvinnor med 
körkort och bil ökar vilket betyder att kvinnor kommer att ha större valmöjligheter i 
framtiden. Enligt de intervjuer som United Minds genomfört ser kvinnor bilen som ett 
redskap för att utföra de sysslor som måste utföras och för att få vardagens livspussel att 
gå ihop. I deras studie framgår också att traditionella värderingar sitter djupt rotade 
vilket skulle kunna tolkas som att det jämställda samhället där kvinnor och män tar lika 
stort ansvar för karriär, hushåll och barn ligger en bit bort.  

För transportsystemet spelar detta dock inte så stor roll. Huvudsaken för transport-
systemet är att se till att förutsättningarna finns för att utföra de ärenden som behöver 
göras, oavsett om det är kvinnor eller män som utför dem. Det kan gälla arbetsresor 
kombinerade med hämta/lämna på dagis eller bättre tvärförbindelser med kollektivtrafik 
om målet är att minska behovet av att använda bil. 
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4 Slutsatser 
Slutsatserna i det här projektet består av två slag, dels slutsatser om investeringarnas 
effekter på ett jämställt transportsystem, dels slutsatser om hur planerings- och 
analysunderlag bör utvecklas för att bättre kunna analysera vilka effekter som 
investeringar ger på kvinnor och män i olika livscykler. 

 
4.1 De flesta resor görs med bil 
De flesta resor i länet utförs med bil, även om Stockholm har en relativt stor andel 
kollektivtrafikresenärer framförallt i morgonens maxtimme och bland arbetsresorna. Bil 
är det vanligaste färdmedlet både för kvinnor och män och för de olika livscykel-
grupperna. Samtidigt är det fler män än kvinnor som har körkort och tillgång till bil. Det 
är fler kvinnor än män som använder kollektivtrafiken även om det skiljer sig beroende 
på längden på resan och vilket kollektivtrafikslag som används. 

 
4.2 Investeringarna i Stockholm görs främst inom kollektivtrafiken 
SL står för huvuddelen av investeringarna i länet, sex miljarder kronor under perioden 
2004–2006. Tillsammans med Banverkets investeringar uppgår kollektivtrafik-
investeringarna till 8,4 miljarder kronor under treårsperioden vilket är en majoritet av 
investeringarna. Till det kommer SL:s trafikeringskostnader som står för 18 miljarder 
kronor. SL:s investeringar består till hälften av skatteintäkter från landstingsskatten i 
Stockholm och till hälften av biljettintäkter. De statliga investeringarna, som går till 
Banverkets och Vägverkets investeringar i länet, står tillsammans för drygt fem 
miljarder kronor. De kommunala investeringarna, länsplanens investeringar samt 
Vägverkets investeringar utgörs framför allt av väginvesteringar. 

 
4.2.1 Investeringarna gynnar kvinnor i högre grad 
Om analysen utgår från dagens resmönster och värderingar hos kvinnor och män kan 
investeringarna i sin helhet under treårsperioden sägas gynna kvinnor mer än män. Det 
grundar sig på de stora belopp som läggs inom kollektivtrafikområdet som kvinnor i dag 
utnyttjar mer än män.  

Det här betyder dock inte att hela transportsystemet inom Stockholms län som det ser ut 
i dag gynnar kvinnors resande mer än mäns resande. Dagens transportsystem är 
resultatet av investeringar under flera hundra år, även om den senaste 75–årsperiodens 
investeringar spelar störst roll, och eftersom det i hög grad har varit män som planerat 
och beslutat har troligen mäns värderingar och behov fått styra vilka investeringar som 
har genomförts under åren. I jämförelse med andra län kan dock transportsystemet i 
länet i något högre grad vara anpassat både till kvinnors och till mäns transportbehov 
eftersom det förhållandevis väl utbyggda kollektivtrafiknätet i Stockholms län ger 
möjligheter att resa oavsett körkort och tillgång till bil, där kvinnor i dag har sämre 
möjligheter att köra bil.  

 
4.2.2 Morgondagens resmönster och värderingar är okända 
Analysen ovan bygger dock på dagens resmönster och värderingar. Vi vet ytterst lite om 
hur morgondagens resmönster och värderingar ser ut. På grund av den ekonomiska 
tillväxten kommer troligen kvinnor i högre grad ha körkort och tillgång till bil. Det 
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betyder att kvinnor i framtiden kommer att ha större valmöjligheter i framtiden och 
troligen kommer att köra mer bil. Enligt de intervjuer som United Minds genomfört ser 
kvinnor bilen som ett redskap för att utföra de sysslor som måste utföras och för att få 
vardagens livspussel att gå ihop. I deras studie framgår också att traditionella värde-
ringar sitter djupt rotade vilket skulle kunna tolkas som att det jämställda samhället där 
kvinnor och män tar lika stort ansvar för karriär, hushåll och barn ligger en bit bort.  

 
4.2.3 Transportsystemet ska ge förutsättningar 
För transportsystemet spelar detta dock inte så stor roll. Huvudsaken för transport-
systemet är att se till att förutsättningarna finns för att utföra de ärenden som behöver 
göras, oavsett om det är kvinnor eller män som utför dem. Det kan gälla arbetsresor 
kombinerade med hämta/lämna på dagis eller bättre tvärförbindelser med kollektivtrafik 
om målet är att minska behovet av att använda bil. 

Infrastrukturplaneringen måste också se till att minska de eventuella hinder som kan 
finnas inom transportsystemet för att uppnå ett mer jämställt samhälle.  

 
4.2.4 Bättre analysmaterial behövs 
För att uppnå ett jämställt transportsystem måste analysen om nyttan av planerade 
investeringar vara djupare. Analysen bör kunna svara på följande frågor: Vad är motivet 
till investeringen? Vilket och vems problem löses? Vilka möjligheter innebär åtgärden? 
Hur fördelar sig nyttorna? Vem och vilka ärenden gynnas? Hur kommer kvinnors och 
mäns beteende att förändras med en åtgärd? Vilka alternativa användningsområden kan 
pengarna användas till? Det behövs också mer rumsliga analyser. Var arbetar kvinnor 
och män som bor inom respektive område? Var gör de sina inköps- och serviceresor?  

Det här uppdraget kan ses som en inledande studie inom ett större forsknings- och 
analysområde som bör handla om hur den praktiska transportinfrastrukturplaneringen 
påverkar jämställdheten.  

 

VTI rapport 579 35 



 

Referenslista 
AB Stockholms Lokaltrafik. Årsberättelse 2005. 2006. 
AB Stockholms Lokaltrafik. Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 2006. AB 
Stockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Rapport. 2006. 
Länsstyrelsen i Stockholms Län. Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län 2004–2015. Fastställd av Länsstyrelsen 22 april 2004. Rapport 
2004:14. 2004. 
Länsstyrelsen i Stockholms Län. Förslag till Länsplan för regional transportinfra-
struktur i Stockholms län 2004–2015. Underlag för regeringens beslut om definitiv 
planeringsram. Rapport 2003:14. 2003. 
Regionplane- och trafikkontoret, AB Stockholms lokaltrafik. Trafiken i Stockholms 
län. RTK INFO 1:2006, SL PLAN – rapport 2006:9. 2006. 
Regionplane- och trafikkontoret. Transportsystemets finansiering. Rapport 2006:2. 
2006. 
Regionplane- och trafikkontoret. Infrastrukturplanering i Stockholmsregionen. En 
nulägesbeskrivning med utblick mot övriga Mälardalen. Rapport 2005:2. 2005. 
SIKA. Etappmål för ett jämställt transportsystem. SIKA Rapport 2002:5. 2002. 
Svenska Kommunförbundet. Kommunernas väghållning 2003. Kostnader, mängder 
och nyckeltal. Rapport ISBN 91-7289-264-1. 2004 
Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunernas väghållning 2005. Kostnader, 
mängder och nyckeltal. Rapport ISBN978-91-7164-225-7. 2007.  
Transek AB. Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. 
Rapportutkast 2007-03-24. 2007. 
Transek AB. Jämställdhet vid val av transportmedel. Slutrapport mars 2006. Rapport 
2006:22. 2006. 
Transek AB. Mäns och kvinnors resande. Vilka mönster kan ses i mäns och kvinnors 
resande och vad beror dessa på? Rapport 2006:51. 2006. 
Trivector Traffic AB. Förändrade resvanor i Stockholms län. Effekter av 
Stockholmsförsöket. Rapport 2006:67 Version 0.5. 2006. 
Trivector Traffic AB. Resvanor i Stockholms län 2004 – inför utvärderingen av 
Stockholmsförsöket. Rapport 2005:25 Version 1.0. 2005. 
United Minds. Resenärstyperna. PM – United Minds Studie, Utkast 2007-03-15. 
United Minds. Vad gör du när du reser? Bakomliggande drivkrafter och framtids-
scenarier. PM – United Minds Studie. Utkast 2007-03-15. 
United Minds. Vad gör du när du reser? Bakomliggande drivkrafter och framtids-
scenarier. Workshop. 2007-02-01. 
United Minds. Framtida drivkrafter för Stockholmsregionen 2015. Rapport från 
Workshopen, Jämställda Kommunikationer. Rapport. 2006-11-29. 
United Minds. Målbild för Stockholmstrafiken 2009. Vägverket region Stockholm. 
Stockholms stad, GFK. Rapport och presentation. 2004-06-14. 
Vägverket. Trafiksäkerhet. Resultat från 2006 års trafiksäkerhetsenkät. Rapport 
2006:106. 2006. 

36 VTI rapport 579 



Bilaga 1 
Sid 1 (4) 

Norrortsleden 

 
 
Väg 265 Norrortsleden, delen Edsberg–Rosenkälla
 

Problem 
Tvärförbindelserna i norra Stor-
stockholm motsvarar inte transport-
behoven. Idag är trafiken hänvisad till 
ett äldre, splittrat vägnät med viss 
randbebyggelse eller till att belasta E18- 
och E4-infarterna och Bergshamraleden. 
Ett stort antal länkar i vägnätet är 
bristfälliga med tanke på fram-
komlighet, trafiksäkerhet och miljö-
störningar. Framför allt gäller detta väg 
265 mellan Sollentuna och Rosenkälla, 
delar av före detta väg 264 genom Täby 
och Vallentuna, E18 Ulriksdal–
Bergshamra–Rosenkälla samt väg 268 
Vallentuna–Upplands Väsby. Bristerna 
innebär även att förutsättningarna idag 
är dåliga för en snabb och attraktiv 
kollektivtrafik i tvärled.  

 

 

Föreslagen åtgärd 
Förslaget är att bygga en ny 16 
kilometer lång tvärförbindelse i norra 
Storstockholm mellan E4 och E18. 
Förbindelsen blir en bärande länk i ett 
nytt vägnät i Norrort, där några delar 
(väg 265 Häggviksleden och väg 264 
Arningevägen) redan byggts ut.  

Delen Edsberg–Täby Kyrkby föreslås 
utformas som en fyrfältig motorväg och 
delen Täby Kyrkby–Rosenkälla som en 
mötesfri trefältsväg. Hastigheten blir 
90 km/h på större delen av sträckan. Ett 
knappt 20-tal planskilda korsningar för 
gång- och cykeltrafiken föreslås. På två 
längre sträckor (2,1 respektive 1,1 
kilometer) förläggs vägen i tunnel.  
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I projektet ingår inte en utbyggnad av 
ett sammanhängande separerat gång- 
och cykelvägnät, utan denna trafik 
hänvisas till befintliga vägar, där dagens 
trafik dock försvinner i stor 
utsträckning. 

Kostnader och finansiering 
Den totala projektkostnaden är ca 2,1 
miljarder kr (2004 års prisnivå), 
inklusive projektstöd.  

Genomförande 
Möjligheten att genomföra den 
föreslagna åtgärden bedöms vara god.  
Vägsträckan är delvis påbörjad och två 
av tre arbetsplaner har vunnit laga kraft. 
Den tredje är överklagad och handläggs 
av Regeringskansliet. 

Objektet bedöms inte medverka till att 
någon miljökvalitetsnorm överskrids. 
Vägen i sig är av riksintresse för 
kommunikationer, men berör samtidigt 
områden av riksintresse för 
kulturmiljövård och ett område av 
riksintresse för naturvård.  

Effektbedömning 
Förslaget avlastar inte bara befintlig väg 
265, utan även en rad andra vägar i 
norra Storstockholm.  

Samhällsekonomi 

En beräkning från år 2000 visar att 
nettonuvärdekvoten blir 0,5 med nu 
kända beslutade investeringar. 
Merparten av de beräkningsbara 
nyttorna med projektet är restidsvinster 
för biltrafik.   

Tillgänglighet 

Förslaget innebär förkortade restider för 
biltrafiken främst för tvärresor i norra 
regiondelen. Restidsförkortningen för 
biltrafiken har i en systemanalys år 
2000 skattats till tre procent. Detta 
motsvarar cirka 1 miljon fordonstimmar 
per år.   

Även för kollektivtrafiken förbättras 
förutsättningarna, då förslaget medger 
snabbare bussresor i tvärled, till 
exempel mellan Åkersberga, Täby, 
Vallentuna, Sollentuna och Upplands 
Väsby.  

Förbättringarna för gång- och 
cykeltrafiken blir måttliga eftersom 
endast ett fåtal nya gc-vägar ingår i 
projektet. Gång- och cykeltrafiken 
hänvisas till befintliga vägar, där dagens 
trafik i de flesta fall dock försvinner i 
stor utsträckning 

Kvalitet 

Förslaget gynnar förutsättningarna för 
snabba och punktliga transporter för 
näringslivet.  Regional utveckling 

Projektet ger bättre förutsättningar för 
ökat bostadsbyggande i delar av Täby, 
Sollentuna och Vallentuna, vilket bidrar 
till att motverka bostadsbristen i 
Stockholmsregionen. Mest påtaglig är 
den ökade möjligheten att förtäta 
bebyggelsen i områden i direkt 
anslutning till den gamla vägen, till 
exempel i Norrsätra och i Täby Kyrkby.  

Säkerhet 

Under 1995-1999 inträffade 55 olyckor 
med dödade eller svårt skadade på det 
berörda vägnätet. Utbyggnaden väntas 
minska antalet sådana olyckor med 
cirka 35 stycken under en femårsperiod.  

Den upplevda tryggheten för oskyddade 
trafikanter längs befintlig väg ökar tack 
vare att trafiken där minskar kraftigt.   

Riskerna för olyckor med farligt gods 
bedöms minska med projektet, tack vare 
att dessa transporter kan styras till 
säkrare vägnät.   

Miljö 

Förslagets effekter på luftföroreningar 
är svåra att bedöma och beror bland 
annat på vad man jämför med och vilka 
effekter en utebliven utbyggnad skulle 
få på andra delar av transportsystemet. I 
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en systemanalys av Norrortsleden från 
år 2000 bedömdes att avgasutsläppen 
skulle minska en aning i och med 
projektet, främst tack vare förkortade 
resvägar. Den viktigaste effekten på 
luftkvaliteten torde dock vara att dagens 
trafik flyttas bort från nu belastade 
boendemiljöer, där människor vistas 
stadigvarande. Ingen miljökvalitetsnorm 
för luft bedöms överskridas på grund av 
projektet, tvärtom bedöms åtgärden 
avlasta E18-infarten så att risken för ett 
överskridande av partikelnormen där 
minskar. 

Förslagets effekter på utsläppen av 
koldioxid bedöms vara i stort sett 
oförändrade.    

Antalet bullerstörda bostäder kommer 
att minska. För vissa boendemiljöer 
ökar bullernivåerna, dock vidtas alltid 
åtgärder så att riktvärdena för 
inomhusbuller uppnås.  

Bullerstörningarna ökar även i ett flertal 
tidigare relativt ostörda frilufts- och 
naturområden. Förutsättningarna för 
friluftsliv försämras dessutom i form av 
barriäreffekter och visuell påverkan.  

Förslaget berör ett område av 
riksintresse för naturvården. Förslaget 
innebär att skogsmark tas i anspråk och 
att naturvärdena påverkas negativt 
genom intrång, ökade barriäreffekter 
och buller, med följd att biologisk 
mångfald hotas. Småbiotoper kommer 
att försvinna.   

Förslaget berör/korsar två kilar i den 
regionala grönstrukturen och innebär att 
dessa försvagas och att grönstrukturen i 
norra regiondelen splittras upp. 
Konsekvenserna mildras något av de 
båda tunnlar som föreslås.   

Vägen innebär en starkt ökad barriär, 
framför allt för djur och växter. De 
föreslagna planskildheterna innebär att 
den ökade barriär-effekten för 
människor däremot blir måttlig.  

Tätortsnära grönområden berörs av 
projektet genom barriäreffekter och 
bullerspridning samt visuell påverkan 
från vägen.  

Förslaget innebär visuella barriärer och 
stora ingrepp i kulturlandskapet och 
påverkan på landskapsbilden som följd. 
Vägen blir en kraftfull fysisk och visuell 
barriär i det småskaliga landskapet. 
Leden går genom två områden av 
riksintresse för kulturmiljövården och 
helheten i kulturlandskapet kommer att 
påverkas negativt. Riksintresset skadas 
dock inte påtagligt. Ett antal 
fornlämningar påverkas av förslaget. 
Naturliga samband mellan gårdar och 
omgivande marker påverkas i flera fall 
negativt. Värdefulla ängs- och 
hagmarker kommer att tas i anspråk.  

Ianspråktagandet och uppsplittringen av 
den odlade marken samt den ökade 
barriäreffekten riskerar att påverka 
förutsättningarna för brukandet av den 
odlade marken negativt.  

Förslaget innebär att belastningen på 
sjöar och vattendrag av vägdagvatten, 
vägsalt och vid eventuella olyckor med 
farligt gods kommer att minska tack 
vare att vägdagvattnet kommer att tas 
om hand bättre än tidigare. För Gullsjön 
och Vallentunasjön finns dock viss risk 
för negativ påverkan då dessa sjöar 
ligger mycket nära föreslagen väg.   

Förslaget innebär överskott av massor 
och således låg risk för ianspråktagande 
av naturgrus.  

Förslaget går igenom ett förorenat 
område, Hagbytippen, som därför måste 
saneras.  

Förslagets sekundära och långsiktiga 
effekter, till exempel på 
markanvändning och resmönster är 
svåra att bedöma. Tillsammans med 
kommunerna upprättar Vägverket en 
närområdesplan som ska underlätta för 
kommunerna att hantera följdexploa-
teringar längs vägen bland annat för att 
minimera påverkan på landskapsbilden.  
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Jämställdhet  

resbeteende gynnar mäDen största nyttan av projektet är 
förkortade restider för fordon, vilket 
innebär att projektet med dagens  

n i större 
tsträckning än kvinnor.   

 

u

Samlad effektbedömning - Väg 265 Norrortsleden, delen Edsberg - Rosenkälla
Effektområde Bedömning Motivering
Tillgänglighet
Restider motorfordon o kollektivtr. ++ Minskad restid 1 miljon timmar/år för motorfordon
Framkomlighet för gång o cykel + Något ökad framkomlighet tack vare nya planskildheter och säkrare parallellvägar.
Tillgänglighet för funkt.hindrade 0 Ingen betydande påverkan
Enklare byta mellan transportslag 0 Ingen påverkan
Kvalitet
Näringslivets transporter ++ Betydande minskning av körtid för näringslivets transporter och förbättrade tvärförbindelser
Minskad risk för oförutsedd trängsel + Förbättring av trängselsituationen, framför allt på E18
Komfort 0 Ingen påverkan
Regional utveckling
Tillgänglighet till nationella noder + Något förbättrad nåbarhet till Arlanda och Kapellskär
Ökat bostadsbyggande ++ Förutsättning för ökat bostadsbyggande i hela norra regionhalvan
Säkerhet
Färre döda och svårt skadade ++ Minskning med 70 döda och svårt skadade per 10 år
Risk för farligt godsolycka ++ Minskad risk tack vare ökad trafikseparering och bättre vägstandard
Upplevd trygghet ++ Kraftigt minskad trafik längs vissa befintliga vägar samt ökad separering
Miljö
Klimat 0 Ingen betydande påverkan
Luftkvalitet 0 Utsläpp av NOx o partiklar minskar en aning. Ej risk för överskridande av miljökvalitetsnorm. 
Försurning 0 Utsläpp av NOx minskar en aning
Övergödning 0 Utsläpp av NOx minskar en aning
Sjöar och vattendrag - Risk för viss påverkan på två sjöar. Utsläpp av NOx minskar en aning. 
Hav och kust/skärgård 0 Utsläpp av NOx minskar en aning.
Grundvatten 0 Ingen betydande påverkan på vattentäkter eller naturgrus
Våtmarker 0 Ingen betydande påverkan
Miljögifter 0 Förorenat område berörs och måste saneras. Dock ökad mängd vägdagvatten att ta omhand 
Skogar -- Stort intrång o barriär i skog av stor betydelse för naturvård och friluftsliv. Grönkilar försvagas
Odlingslandskap -- Stor negativ påverkan på landskapsbild. Ny barriär. Jordbruksmark tas i anspråk
Bebyggd miljö
  - Buller 0 Friluftsområden och några miljöer får ökat buller, längs vissa vägar sänks bullernivåerna 
  - Barriäreffekter + Kraftigt minskad barriär längs gamla vägen, något ökad barriär i ny sträckning
  - Kulturvärden och estetik 0 Ingen betydande påverkan på kulturvärden och estetiska värden i den bebyggda miljön
  - Tätortsnära grönområden -- Intrång, barriär och bullerpåverkan på grönområden. Två grönkilar försvagas.
Jämställdhet
Fördelning av nyttor mellan könen - Dagens ojämlika tillstånd förstärks då åtgärden gynnar män mer än kvinnor 
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Trafiksäkerhetsåtgärder i länsplanen. 
Trafiksäkerhetsåtgärder för fordonstrafikanter (sidoområden, korsningar och 
mittremsa) 

 

Problem 
Länet har ett mycket omfattande vägnät 
som har undermålig trafiksäkerhets-
standard sett till dagens trafikmängder. 
Vägarna är sällan byggda för dagens 
flöden. Den bristfälliga utformningen 
innebär ökad risk för olyckor.  

Bristerna kan delas in i brister i 
sidoområden, brister i korsningsut-
formning samt avsaknad av eller 
bristfällig mittbarriär.  

Brister i sidooråden kan bestå i att det 
finns föremål som är farliga eller 
oeftergivliga i vägens närhet, till 
exempel stenar, berg i dagen, träd eller 
stolpar. Det kan också vara att 
sidoområdena inte är utformade med 
sådan lutning att risken för vältning vid 
avkörning minimeras.   

 

 
 

Brister i korsningsutformning består i 
att sikten är dålig, att vänster-
svängsfickor saknas, att trafik-
mängderna helt enkelt är för höga för att 

fordon ska kunna svänga säkert eller att 
hastigheterna är för höga.  

Brister i mittseparering består i att vägar 
med stora flöden uppvisar alltför stor 
risk för frontalkollisioner. Exempel på 
sådana vägar är väg 258 Hågelbyleden 
och väg 274 Arninge–Vaxholm. 
Alternativt är det befintliga mitträcket 
undermåligt i något avseende. 

Föreslagen åtgärd 
Förslaget innebär att förbättra farliga 
sidoområden, bygga om farliga 
korsningar samt att sätta upp eller 
förbättra mittbarriärer.  

Sidoområden förbättras genom att rensa 
områden närmast körbanan från farliga 
eller oeftergivliga föremål samt genom 
att utforma slänter så att fordonen inte 
välter vid avkörning, alternativt sätta 
upp vägräcken som förhindrar avkör-
ning.  

Korsningar förbättras genom förbättrad 
belysning, extra körfält, trafiköar, 
förskjutna trevägskorsningar, cirkula-
tionsplatser, trafiksignaler och 
planskildheter.  

Mittsepareringsåtgärder innebär att 
genom vägräcke eller annan åtgärd 
skilja motgående körfält åt och 
därigenom förhindra att fordon kommer 
in på motgående körbana, kolliderar 
med oeftergivliga föremål eller välter 
vid avkörning.  

För följande objekt har en fysisk 
planering påbörjats. Åtgärderna är 
därmed aktuella att genomföra under 
planens första år.  
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Objekt Åtgärd Kostnad, 
miljoner 
kr 

Alhamra (77) Korsning 5,4

Brunn (646/651) Korsning 6,7

Åkersberga-
Roslagskulla (276) 

 6,9

Nackanäsv. (260)  5,1

 

Under 2003 kommer Vägverket att 
utarbeta en handlingsplan till grund för 
fortsatt prioritering av åtgärder inom 
åtgärdspotten. 

Kostnader och finansiering 
I planen föreslås 200 miljoner kr 
avsättas för bidrag till dessa 
trafiksäkerhetsåtgärder inom den 
preliminära ramen. 

Genomförande 
Möjligheten att genomföra de 
föreslagna åtgärderna bedöms vara 
mycket god. I de fall som riksintressen 
eller miljövärden berörs är påverkan 
sannolikt mycket liten. För sidområdes-
åtgärder eller mittsepareringsåtgärder 
krävs normalt ingen fysisk planering.  

För många korsningsåtgärder krävs 
fysisk planering eftersom ny mark 
måste tas i anspråk. För ett fåtal 
korsningsåtgärder har den fysiska 
planeringen kommit långt och en 
arbetsplan, vägutredning eller en 
förstudie finns framme. För de flesta 
åtgärder har den fysiska planeringen 
dock inte påbörjats.  

Effektbedömning 

Samhällsekonomi 

Samhällsekonomisk kalkyl av åtgärds-
paketet som helhet saknas.  

Tillgänglighet 

Korsningsåtgärder kan påverka tillgäng-
ligheten. Olika korsningsåtgärder har 

dock olika effekt på tillgängligheten för 
olika trafikantkategorier.   

Kvalitet 

Den ökade trafiksäkerheten utgör även 
en kvalitetsförbättring för vägtrafikan-
terna.   

Korsningsåtgärder kan påverka 
framkomligheten för näringslivets 
transporter både negativt och positivt. 
Dessa effekter bedöms dock generellt 
vara små.  

Regional utveckling 

Effekterna på den regionala 
utvecklingen bedöms vara små om ens 
några.  

Säkerhet 

Förslaget innebär en stor insats för 
trafiksäkerheten. Antalet dödade och 
svårt skadade beräknas minska med 
knappt 30 stycken per 10 år.  

Vissa av åtgärderna ökar trafiksäker-
heten även för oskyddade trafikanter.  

Förslaget innebär att den upplevda 
tryggheten på vägarna ökar. 

Riskerna för en olycka med farligt gods 
minskar också till följd av den ökade 
trafiksäkerheten. 

Miljö 

De lokala miljöeffekterna av åtgärderna 
varierar från fall till fall och är svåra att 
beskriva generellt. I vissa fall måste ny 
mark tas i anspråk, dock kan man i de 
flesta fall använda befintligt vägområde.  

I vissa fall innebär de ombyggda 
trafikmiljöerna en estetisk förbättring, i 
andra fall en försämring.  

Sidoområdesåtgärder kan innebära att 
vägens närmiljö påverkas på olika sätt 
med marginell påverkan på natur- eller 
kulturvärden.  
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Jämställdhet 

Den största nyttan med förslaget är färre 
olyckor. Eftersom män idag är 
överrepresenterade i trafikolyckor i  

länet bedöms åtgärden komma män till 
större nytta än kvinnor 

 
Samlad effektbedömning - Trafiksäkerhetsåtgärder för fordonstrafikanter
Effektområde Bedömning Motivering
Tillgänglighet
Restider motorfordon o kollektivtr. 0 Olika åtgärder har olika effekt på tillgängligheten
Framkomlighet för gång o cykel 0 Ingen betydande påverkan
Tillgänglighet för funkt.hindrade 0 Ingen betydande påverkan
Enklare byta mellan transportslag 0 Ingen påverkan
Kvalitet
Näringslivets transporter 0 Olika åtgärder har olika effekt på framkomligheten för näringslivets transporter
Minskad risk för oförutsedd trängsel 0 Ingen påverkan
Komfort 0 Ingen påverkan
Regional utveckling
Tillgänglighet till nationella noder 0 Ingen påverkan
Ökat bostadsbyggande 0 Ingen påverkan
Säkerhet
Färre döda och svårt skadade ++ Minskning tack vare bättre utformning och säkrare vägar
Risk för farligt godsolycka + Säkrare trafikmiljö minskar risken för olyckor
Upplevd trygghet + Något ökad upplevd trygghet för oskyddade trafikanter
Miljö
Klimat 0 Ingen betydande påverkan
Luftkvalitet 0 Ingen betydande påverkan
Försurning 0 Ingen betydande påverkan
Övergödning 0 Ingen betydande påverkan
Sjöar och vattendrag 0 Ingen betydande påverkan
Hav och kust/skärgård 0 Ingen betydande påverkan
Grundvatten 0 Ingen betydande påverkan på vattentäkter eller naturgrus. 
Våtmarker 0 Ingen påverkan
Miljögifter 0 Inga förorenade områden berörs. Dagvattenhanteringen kan kanske förbättras
Skogar 0 Ingen påverkan
Odlingslandskap 0 Ingen betydande påverkan
Bebyggd miljö
  - Buller 0 Ingen betydande påverkan
  - Barriäreffekter 0 Ingen betydande påverkan
  - Kulturvärden och estetik 0 Ombyggda trafikmiljöer kan innebära både en estetisk förbättring och försämring
  - Tätortsnära grönområden 0 Ingen påverkan
Jämställdhet
Fördelning av nyttor mellan könen - Dagens ojämlika tillstånd förstärks då åtgärden gynnar män mer än kvinnor 
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