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1 Sammanfattning 

Som en del i projektet ”Effektsamband för vägtransportsystemet – kartläggning av 

användning samt uppdatering av effekter för tätort” har en enkätstudie genomförts. 

Syftet med enkäten var att kartlägga användning och behov av effektsamband i tätorter 

med ett speciellt fokus är på Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för 

vägtransportsystemet. 

Enkätens målgrupp var personer som arbetar med trafikåtgärder i tätort i kommuner, 

kommunala bolag, statliga verk eller myndigheter, privata företag och på 

högskola/universitet. Den omfattande enkäten besvarades av drygt 500 personer, varav 

vardera ca 40 procent hade sin arbetsgivare i någon kommun eller i privat företag. 

Generell användning av underlag och behov av stöd för att beskriva åtgärders 

effekter inom tätort  

Det kan konstateras att det är en låg andel av respondenterna som anser att de generellt 

har tillgång till ett bra underlag för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort. De 

underlag man främst använder är ganska informella, dvs. praktisk erfarenhet och goda 

exempel från andra, snarare än färdiga handböcker, såsom TRAST, Rätt fart i staden, 

GCM-handboken, Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort och Trafikverkets 

effektsamband för vägtransportsystemet. En majoritet av respondenterna anger dock att 

de önskar handböcker som främsta stöd för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort. 

Det är mer vanligt att respondenterna tar fram kostnader för olika typer av åtgärder än 

att de beräknar effekter för olika typer av åtgärder eller gör samhällsekonomiska 

beräkningar vid prioritering av olika typer av åtgärder.  De verktyg som används är 

främst för samhällsekonomiska analyser, kapacitetsanalyser, trafikprognoser och 

trafiknätsanalyser. 

Respondenterna anger att det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter 

för en kombination av olika åtgärder inom tätort och att det saknas information/kunskap 

om hur man väger ihop olika typer av effekter för en åtgärd. En stor andel av 

respondenterna har behov av ytterligare stöd för att beskriva en åtgärds effekter, främst 

inom nybyggnation och förbättringsåtgärder, gång och cykel samt kollektivtrafik.   

Användning och upplevelser samt behov av utveckling när det gäller Trafikverkets 

Effektsamband för vägtransportsystemet 

Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet har, jämfört 

med exempelvis VGU (Vägars och gators utformning), en mycket låg användning. 

Publikationsserien används i högre utsträckning av konsulter än av personer som arbetar 

i kommuner eller kommunala bolag. Katalogerna Nybyggnation och förbättring av 

vägar och gator samt Gemensamma förutsättningar används i högre utsträckning än de 

andra katalogerna (Kollektivtrafik, Drift och underhåll, Sektorsuppgifter och 

myndighetsutövning). I första hand används Trafikverkets publikationsserie som ett 

uppslagsverk. En hel del använder den också för val och motivering av åtgärd, 

effektbedömning för nybyggnation och förbättringsåtgärder samt samhällsekonomiska 

kalkyler. 

Tillgängligheten på Trafikverkets hemsida upplevs som bättre än användbarheten för 

åtgärder inom tätort. Samtliga fem kataloger upplevs som bättre vad gäller innehåll än 

struktur. Sämst upplevs katalogerna vara när det gäller uppdateringar. Den katalog som 

upplevs som bäst när det gäller innehåll, struktur och uppdateringar är Nybyggnation 

och förbättring av vägar och gator. 
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Inom de flesta områden finns ett behov av att utveckla de flesta effekter när det gäller 

tätort, undantaget är goodwill för den egna organisationen. Effekter för trafikbuller 

anses också, jämfört med andra effekter, vara tillräckligt utvecklade.    

Inom Trafikverkets katalog Nybyggnation och förbättring av vägar och gator finns 

störst utvecklingsbehov när det gäller effekter för oskyddade trafikanter, 

exploateringseffekter och effekter för trängsel.  

Inom området Gång och cykel finns störst utvecklingsbehov av effekter när det gäller 

tillgänglighet för cyklister och gående till målpunkter i tätort samt trafiksäkerhet och 

trygghet.  

Störst utvecklingsbehov inom katalogen Kollektivtrafik finns när det gäller effekter för 

regional utveckling och tillgänglighet för kollektivtrafiken till målpunkter i tätort samt 

trygghet.   

Inom området Mobility management/Hållbart resande finns störst utvecklingsbehov när 

det gäller effekter för överflyttning från bil till gång och cykel samt överflyttning från 

bil till kollektivtrafik.  

Inom katalogen Drift och underhåll anses störst utvecklingsbehov finnas av effekter för 

trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter och kostnader.   

Störst utvecklingsbehov inom området Logistik och godstransporter finns gällande 

effekter för tillgänglighet till målpunkter vid lastning och lossning av gods liksom 

effekter för trängsel, kostnader och omlastningscentral/ logistikcentra. 

Slutsatser 

De områden som visar på mest utvecklingsbehov av effektsamband och där det finns 

anledning att gå vidare när det gäller framtagning/publicering av effektsamband i tätort 

är: 

 Oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) 

o Tillgänglighet 

o Trafiksäkerhet 

o Trygghet  

 

 Hållbart resande (mobility management) 

o Kollektivtrafik (bl.a. överflyttning från bil) 

o Gång och cykel (bl.a. överflyttning från bil) 

 

 Drift och underhåll 

o Trafiksäkerhet 

o Oskyddade trafikanter 

Utvecklingsbehov finns också när det gäller effekter för en kombination av olika 

åtgärder eller hur man väger ihop olika typer av effekter för en åtgärd.  

Publiceringsformen för effektsamband bör, enligt respondenterna, vara i form av 

handböcker. Även beräkningsverktyg och checklistor efterfrågas. Det som är viktigt är 

att sambanden är tydliga och enkla att använda samt lättillgängliga, gärna även 

webbaserade. 
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2 Inledning och bakgrund 

Projektet ”Effektsamband för vägtransportsystemet – kartläggning av användning samt 

uppdatering av effekter för tätort” är ett samarbete mellan Ramböll, VTI och WSP.  

Syftet med projektet är att: 

 Kartlägga och utvärdera användningen av effektsamband för tätorter samt studera 

vilka samband som efterfrågas vid olika typer av analyser.  

 Kartlägga befintliga effektsamband inom tätortsmiljö och undersöka behovet av nya 

samt vilka som behöver förbättras.  

 Genomföra en systematisk analys av erfarenheterna kring effektsambanden inom 

tätortsmiljö och utifrån användningen och de framtida behoven av effektsamband ge 

förslag på utveckling och uppdateringsbehov av effektsambanden.  

Projektet har flera delstudier och resultaten från en enkätstudie presenteras i 

föreliggande PM. Enkätens syfte är att kartlägga användning och behov av 

effektsamband i tätorter med ett speciellt fokus på Trafikverkets publikationsserie 

”Effektsamband för vägtransportsystemet”. Enkäten utformas bland annat utifrån 

resultaten av djupintervjuer med handläggare på kommuner, konsulter och 

representanter från Trafikverket.  

I enkäten handlar en del frågor om användning och förbättring av Trafikverkets 

publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet. Publikationsserien består av 

fem kataloger: 

 Gemensamma förutsättningar 

 Nybyggnation och förbättring 

 Kollektivtrafik 

 Sektorsuppgifter och myndighetsutövning 

 Drift och underhåll 

Enkätens målgrupp är personer som arbetar med trafikåtgärder i tätort i kommuner, 

kommunala bolag, statliga verk eller myndigheter, privata företag och på 

högskola/universitet.  
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3 Syfte 

Syftet med enkäten är att kartlägga användning och behov av effektsamband i tätorter. 

Ett speciellt fokus är på Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för 

vägtransportsystemet. 
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4 Metod 

En enkät omfattande 45 frågor (varav många frågor består av flera delfrågor) har 

skickats som en webbenkät. E-postadresserna har erhållits från olika datakällor: 

 VTI:s adress- och kontaktregister 

(därur söktes personer som kategoriserats till att höra hemma på företag och 

universitet/högskolor) 

 Databasen KOMMUNINFO  

(därur söktes personer fram genom att begränsa till lämpliga förvaltningar såsom 

tekniska förvaltningar, samhällsbyggnadsförvaltningar, miljöförvaltningar, 

stadsbyggnadsförvaltningar) 

 Projektgruppens kontaktnät inom konsultföretag, myndigheter och 

forskningsinstitut.   

Rensning för dubbletter, icke personliga e-postadresser, ej aktuella företag eller 

personer m.m. gjordes i de urval som söktes fram. I urvalslistan fanns följande 

fördelning mellan företag, universitet/högskolor och kommuner:  

 24 procent var e-postadresser till företag (inklusive Trafikverket och VTI) 

 19 procent var e-postadresser till universitet/högskolor 

 57 procent var e-postadresser till kommuner.  

Utskicket gick slutligen till 3 365 e-postadresser varav 217 stycken var icke fungerande 

(troligen hade adressen upphört). Första utskicket gjordes 18 juni 2011 och påminnelser 

skickades 28 juni och 24 augusti. Enkäten stängdes för svar 10 oktober 2011.  

I början av september 2011 gjordes det även ett utskick till nätverket Swepomm 

(Swedish Platform on Mobility Management), som är ett nätverk för personer som 

arbetar med hållbart resande, mobility management eller hållbara resor och transporter. 

Swepomm når ca 150 personer, men det finns inga uppgifter om hur många som fick en 

enkät via både direktutskick och Swepomm.   

Totalt inkom 952 svar från direktutskicken till e-postadresser och 27 svar från utskicket 

till Swepomm. Den genomsnittliga svarstiden på enkäten var drygt 12 minuter. 

Av de totalt 979 personerna som svarat på enkäten, angav 471 att de inte tillhör 

målgruppen. Någon svarsfrekvens i vanlig mening kan dock inte beräknas eftersom det 

inte varit möjligt att erhålla ett korrekt urval. Antalet svarande är däremot tillräckligt för 

att göra analyser, men det bör påpekas att resultaten inte är generaliserbara utan enbart 

gäller dem som besvarat enkäten.  

Totalt finns ett datamaterial med 299 variabler som analyserats i PASW Statistics 18 

(SPSS). Diagram och tabeller har redigerats i Microsoft Excel. Ett mycket litet partiellt 

bortfall finns på frågorna. 
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5 Resultat 

Resultatet presenteras uppdelat i fyra avsnitt. Först presenteras respondenterna med 

hjälp av olika bakgrundsinformation. Därefter presenteras resultat från allmänna 

frågeställningar kring effektsamband och som tredje avsnitt resultat från frågor om 

Trafikverkets publikationsserie Effektsamband i vägtransportsystemet. Slutligen 

redovisas synpunkter från ett par övriga frågor. 

 

5.1 Respondenter 

Det var 508 personer som besvarade enkäten. Av dessa är två tredjedelar män och en 

tredjedel kvinnor. Ca 40 procent arbetar vardera i kommuner och privata företag, se 

Tabell 1.  

Tabell 1 Respondenternas arbetsgivare.  

Arbetsgivare Antal Andel 

Kommun 213 42 % 

Kommunalt bolag 12 2 % 

Statligt verk/myndighet 18 4 % 

Privat företag 199 39 % 

Högskola/Universitet 62 12 % 

Annat 4 1 % 

Total 508 100 % 

 

En majoritet av de respondenter som arbetar i kommuner och kommunala bolag är 

verksamma i små kommuner under 40 000 invånare, se mer i Tabell 2. Vid en 

jämförelse med hur Sveriges alla 290 kommuner fördelar sig när det gäller storlek (se 

tredje kolumnen i Tabell 2) kan konstateras att små kommuner är något 

underrepresenterade bland enkätsvaren.  

Tabell 2 Kommunstorlek bland de som arbetade i kommuner och kommunala bolag. 
N=225. Jämförelse med andel bland Sveriges samtliga kommuner. 

Kommunstorlek Andel bland respondenter Andel bland Sveriges 290 kommuner 

< 40 000 69 % 81 % 

40 000 – 80 000 17 % 11 % 

80 000 – 130 000 9 % 5 % 

> 130 000 4 % 3 % 

 

De flesta respondenterna arbetar inom trafikplanering, trafiksäkerhet och stads- och 

samhällsplanering, se Figur 1, ganska många också med gång- och cykelfrågor. Av de 

62 som angett ”Annat” uppger flera personer att de arbetar inom projektering/ 

utformning eller annan teknisk verksamhet. Andra arbetsområden som anges är t.ex. 

upphandling, trafikreglering, gods/logistik, ITS och samhällsekonomi. 
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Figur 1 Respondenternas arbetsområden. Varje respondent kunde ange högst tre 
alternativ. 1144 svar finns angivna. 

Bland de som arbetar inom kommun eller kommunalt bolag arbetar hälften med 

trafiksäkerhet, se Tabell 3. Notera att man kunde svara på högst tre arbetsområden. En 

stor andel (33-44 procent) arbetar också med trafikplanering, gång- och cykelfrågor, 

stads- och samhällsplanering samt drift- och underhåll. Det är endast 18 personer som 

arbetar inom statligt verk eller myndighet. Även här arbetar störst andel med 

trafiksäkerhet samt gång- och cykelfrågor. Bland konsulterna i privata företag arbetar 

närmare hälften med vardera trafikplanering och stads- och samhällsplanering. Tre av 

tio arbetar också med trafikanalyser. De som arbetar på högskola eller universitet har en 

ganska jämn fördelning av sina arbetsområden.  

Tabell 3 Arbetsområden bland respondenter med olika arbetsgivare. Högst tre 
arbetsområden kunde anges av varje respondent.  

Arbetsområden 

Arbetsgivare: 
Kommun inkl. 
bolag 
N=225 

Arbetsgivare: 
Statligt verk/ 
myndighet 
N=18 

Arbetsgivare: 
Privat företag 
N=199 

Arbetsgivare: 
Högskola/ 
universitet 
N=62 

Trafikplanering 44 % 17 % 47 % 21 % 

Trafiksäkerhet 51 % 44 % 25 % 23 % 

Stads- o samhällsplanering 33 % 11 % 46 % 26 % 

Gång- o cykelfrågor 34 % 39 % 20 % 18 % 

Drift o underhåll 31 % 28 % 2 % 11 % 

Miljöfrågor 14 % 11 % 17 % 16 % 

Trafikanalyser 4 % 17 % 29 % 16 % 

Kollektivtrafik 6 % 6 % 19 % 21 % 

Mobility Management 6 % 22 % 14 % 16 % 
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Fler än hälften av de svarande har arbetat mer än 10 år inom sitt/sina huvudsakliga 

arbetsområde/n, se Tabell 4. Ungefär en femtedel har arbetat i vardera 2-5 år och 5-10 

år. 

Tabell 4 Respondenternas arbetserfarenhet inom sitt/sina område/n. N=507. 

 

 

Närmare en femtedel (93 personer) av de svarade anger att de är medlemmar i något 

nätverk där frågor kring effektsamband för tätorter diskuteras Av dessa namnger 87 

personer de nätverk de är medlem i. Ungefär hälften av dessa anger Trafiktekniska 

föreningen. Andra nätverk som anges är exempelvis NVF och SWEPOMM samt 

nätverk mellan olika kommuner. 

 

Arbetserfarenhet Andel 

< 2 år 7 % 

2-5 år 20 % 

5-10 år 19 % 

>10 år 54 % 
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5.2 Allmänna frågeställningar kring effektsamband i tätort 

Här presenteras svar på allmänna frågeställningar kring effektsamband i tätort; både 

användning av underlag för att beräkna effekter och behov av stöd för att beskriva 

effekter.   

 

5.2.1 Användning  

I detta avsnitt beskrivs respondenternas användning av underlag för att beskriva 

åtgärders effekter inom tätort.  

Det är enbart en dryg tiondel (13 procent, 64 personer) av respondenterna som anser att 

de generellt har tillgång till ett bra underlag för att beskriva en åtgärds effekter inom 

tätort, se Figur 2. Drygt hälften anger att de delvis har tillgång ett bra underlag, medan 

tre av tio svarar nej på frågan.  

 

 

Figur 2 Andel respondenter (i procent) som anser att de generellt har tillgång till ett 
bra underlag för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort. N=507. 
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De viktigaste underlagen som respondenterna använder för att beskriva en åtgärds 

effekter inom tätort är Praktisk erfarenhet och Goda exempel från andra, det använder 

ca 60 procent alltid eller ofta, se Figur 3. Bland färdiga handböcker används VGU 

(Vägar och gators utformning) i högre utsträckning (34 procent) än handböcker som 

TRAST (Trafik för en attraktiv stad), Rätt fart i staden, GCM-handboken (Gång, cykel, 

moped) och Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, vilka används av 12-18 procent av 

respondenterna. Det är ytterst få (41 personer, 8 procent) som använder Trafikverkets 

publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet.  

 

 

Figur 3 Användning av olika underlag vid beskrivning av en åtgärds effekter inom 
tätort. N=503 eller 505 på de olika svaren. 
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Vid en närmare analys av vilka underlag som används bland respondenterna beroende 

på typ av arbetsgivare kan konstateras att bland de som arbetar inom kommun eller 

kommunalt bolag används främst Praktisk erfarenhet och Goda exempel från andra, se 

Tabell 5. Goda exempel från andra och Övrig forskning/utredning används i första hand 

bland respondenter från statliga verk/myndigheter, men även Praktisk erfarenhet. Bland 

konsulter används också mest Praktisk erfarenhet och Goda exempel från andra, men 

även Övrig forskning/utredning och VGU (Vägars och gators utformning) har här en 

stor användning. Bland respondenter från högskola/universitet dominerar användning av 

Övrig forskning/utredning. Kommunala handböcker som Rätt fart i staden, TRAST 

(Trafik för en attraktiv stad), GCM-handboken (Gång, cykel, moped) och 

Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort används i högre utsträckning bland de som 

arbetar inom kommuner eller kommunala bolag. Trafikverkets Effektsamband för 

vägtransportsystemet används oftare bland de som arbetar inom statliga verk och 

myndigheter eller privata företag. Användningen inom kommuner och kommunala 

bolag är mycket liten. 

Tabell 5 Olika underlag som används alltid/ofta bland respondenter med olika 
arbetsgivare. 

 

Arbetsgivare: 
Kommun 
inkl. bolag 
N=222 

Arbetsgivare: 
Statligt verk/ 
myndighet 
N=17-18 

Arbetsgivare: 
Privat företag 
N=198-199 

Arbetsgivare: 
Högskola/ 
universitet 
N=62 

Praktisk erfarenhet 73 % 41 % 69 % 21 % 

Goda exempel från andra 59 % 59 % 68 % 35 % 

Övr. forskning/utredning 14 % 53 % 49 % 79 % 

VGU 36 % 28 % 39 % 10 % 

TRAST 23 % -- 17 % 6 % 

Rätt fart i staden 28 % 17 % 13 % 2 % 

GCM-handboken 20 % -- 13 % 3 % 

Åtgärdskatalog TS, SKL 18 % -- 11 % 3 % 

Trafikverkets Effektsamband 2 % 11 % 16 % 5 % 

Beräkn.handledn. järnväg 1 % -- 6 % 5 % 
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Respondenterna tillfrågades om de beräknar några effekter för olika typer av åtgärder, 

tar fram kostnader för olika typer av åtgärder eller gör samhällsekonomiska beräkningar 

vid prioritering av olika typer av åtgärder. Störst andel av respondenterna tar fram 

kostnader för olika typer av åtgärder, se Figur 4. Det är 70 procent som gör det alltid 

eller ibland. Drygt hälften av respondenterna beräknar alltid eller ibland effekter för 

olika typer av åtgärder, t.ex. åtgärders påverkan på utsläpp eller hastighet. Ca 40 procent 

av respondenterna gör alltid eller ibland samhällsekonomiska beräkningar vid 

prioritering av olika typer av åtgärder, dvs. gör en kostnad/nytto-kalkyl. Det är på alla 

tre frågorna en mycket låg andel som svarat att de alltid gör det som efterfrågas, 

undantaget de som tar fram kostnader för olika åtgärder.  

 

 

Figur 4 Andel som beräknar effekter, som tar fram kostnader för olika åtgärder och 
som gör samhällsekonomiska beräkningar vid prioritering av olika åtgärder. N=504. 
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Det är 207 personer (41 procent) som svarat att de arbetar med någon eller några typer 

av beräknings-, analys- eller utvärderingsverktyg. Bland dessa gäller de vanligaste 

verktygen samhällsekonomiska analyser, kapacitetsanalyser, trafikprognoser och 

trafiknätsanalyser, se Figur 5. En hel del arbetar även med verktyg för 

emissionsberäkningar, bullerberäkningar, trafiksäkerhetseffekter och hållbart resande.  

 

 

Figur 5 Antal som använder beräknings-, analys- eller utvärderingsverktyg för ett 
angivet område. Fler svar kunde anges på frågan, 634 svar finns. 

I flertalet öppna svar anges specifika prognos- och samhällsekonomiverktyg som t.ex. 

EVA, BANSEK, CAPCAL, EMME, CONTRAM, VISSIM, VISUM, SAMPERS. 

Några uppger att de arbetar enligt SUMO metodik, MKB och kvalitativa modeller 

såsom värderosor.   
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Sammanfattning och jämförelser gällande användning av underlag för att 

beskriva åtgärders effekter inom tätort 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är en låg andel av respondenterna som 

anser att de generellt har tillgång till ett bra underlag för att beskriva en åtgärds 

effekter inom tätort. De underlag man främst använder är ganska informella, dvs. 

praktisk erfarenhet och goda exempel från andra, snarare än färdiga handböcker. 

Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet har, jämfört 

med exempelvis VGU, en mycket låg användning. Publikationsserien används i 

högre utsträckning av konsulter än av personer som arbetar i kommuner eller 

kommunala bolag.  

Det är mer vanligt att respondenterna tar fram kostnader för olika typer av åtgärder 

än att de beräknar effekter för olika typer av åtgärder eller gör samhällsekonomiska 

beräkningar vid prioritering av olika typer av åtgärder.  De verktyg som används är 

främst för samhällsekonomiska analyser, kapacitetsanalyser, trafikprognoser och 

trafiknätsanalyser. 
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5.2.2 Behov av stöd för att beskriva effekter 

I detta avsnitt beskrivs det behov av stöd som respondenterna har för att beskriva 

effekter av åtgärder.  

På en fråga som visar på brist eller avsaknad av tillgång till bra underlag för att beskriva 

en åtgärds effekter inom tätort framkommer att de viktigaste orsakerna är att: 

 det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter för en 

kombination av olika åtgärder  

 det saknas information/kunskap om hur man väger ihop olika typer av effekter 

för en åtgärd 

se vidare i Tabell 6. Många angav också att det saknas effektsamband inom området, att 

effektsambanden är svåra att förstå eller använda.  

 

Tabell 6 Orsak till att respondenten inte har tillgång till bra underlag för att beskriva 
en åtgärds effekter inom tätort. Fler svar kunde anges på frågan, 904 svar finns 
angivna av de 443 personer som angett att de delvis eller inte har tillgång till ett bra 
underlag (eller svarat vet ej), se Figur 2. 

 

Flertalet av de öppna svaren kan inordnas under de fasta svarsalternativen, t.ex. att man 

inte känner till effektsamband eller att det saknas effektsamband inom området. Andra 

svar som uppges är t.ex. att man inte själv arbetar på den nivån och att man anlitar 

experter och konsulter som besitter kunskap om effektsamband. 

Det är en mycket stor andel av respondenterna som anser att de har behov av ytterligare 

stöd för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort. Det är 25 procent som anser att de 

ofta behöver mer stöd och ytterligare 62 procent som anser sig behöva mer stöd ibland.  

Det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter för en kombination av 
olika åtgärder  243 

Det saknas information/kunskap om hur man väger ihop olika typer av effekter för en 
åtgärd 217 

Det saknas effektsamband inom området 135 

Effektsambanden är svåra att förstå/använda 131 

Jag känner inte till några effektsamband 120 

Annan orsak 58 
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De områden där man har behov av stöd för att beskriva en åtgärds effekt inom tätort är 

främst inom nybyggnation och förbättringsåtgärder av vägar, gator och spår samt gång 

och cykel, se Figur 6. Även inom kollektivtrafik finns ett stort behov. Minst behov finns 

inom logistik- och godstransporter. De områden som respondenterna här angett är 

givetvis en effekt av de områden som de arbetar inom, dvs. fler arbetar med 

nybyggnation och förbättringsåtgärder än med logistik och godstransporter.  Andra 

områden som respondenterna uppger behöva stöd inom är t.ex. ITS, miljö/luft/hälsa 

samt lokaliserings- och exploateringseffekter. 

 

 

Figur 6 Antal respondenter som angivit inom vilket område de har behov av stöd för att 
beskriva en åtgärds effekt inom tätort. Fler svar kunde anges på frågan, 1201 svar 
finns. 

 

Följande figurer visar andel respondenter som anser sig behöva stöd för att beskriva 

olika effekter inom de områden som nämnts i Figur 6. Inom området Drift och underhåll 

finns uppdelningar på bland annat belagd väg och grusväg. Det bör observeras att på 

samtliga frågor är det en stor andel av respondenterna som svarat att de inte vet om de 

behöver ytterligare stöd/ att de sällan arbetar inom området, dessa svarsalternativ kan 

inte särskiljas.   
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Inom området Nybyggnation och förbättring av vägar och gator behövs ytterligare 

stöd för att beskriva effekter inom främst oskyddade trafikanter och trafiksäkerhet, se 

Figur 7. Fler än hälften har även behov av att beskriva effekter för exploatering, 

tillgänglighet för vägtrafik till målpunkter i tätort samt kostnader.  

 

 

Figur 7 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för att 
beskriva inom Nybyggnation och förbättring av vägar och gator. Även andel som inte 
har behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=308. 

 

Inom området Gång och cykel behövs ytterligare stöd för att beskriva effekter inom de 

flesta områden, se Figur 8. Det är ca 70 procent som behöver stöd för att beskriva 

effekter inom trafiksäkerhet samt tillgänglighet för cyklister, barn, äldre, gående och 

funktionshindrade till målpunkter i tätort.   

 

 

Figur 8 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för att 
beskriva inom Gång och cykel. Även andel som inte har behov av ytterligare stöd samt 
de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=273. 
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Inom området Kollektivtrafik, inkl. spårbunden kollektivtrafik i tätort behövs 

ytterligare stöd för att beskriva effekter inom först och främst tillgänglighet för 

kollektivtrafiken till målpunkter i tätort, se Figur 9. Ungefär 60 procent behöver 

ytterligare stöd för att beskriva effekter för kostnader, regional utveckling, trygghet och 

trafiksäkerhet. Komfort samt tillgänglighet för barn, funktionshindrade och äldre till 

kollektivtrafiken ansåg ungefär hälften behöva stöd för att beskriva effekter inom.  

 

 

Figur 9 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för att 
beskriva inom Kollektivtrafik, inkl. spårbunden kollektivtrafik i tätort. Även andel som 
inte har behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. 
N=196. 
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Inom området Mobility management/Hållbart resande behövs stöd för att beskriva 

effekter inom först och främst överflyttning från bil till gång och cykel respektive 

kollektivtrafik, det anges av ca 75 procent, se Figur 10. Behov av att beskriva effekter 

inom gång och cykel, kollektivtrafik och hälsa anges av mer än 60 procent. Störst andel 

som anser att det inte finns behov av ytterligare stöd gäller utsläpp (t.ex. koldioxid, 

avgaser, partiklar), trafikbuller och goodwill för respondentens organisation. 

 

 

Figur 10 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Mobility management/Hållbart resande. Även andel som inte har 
behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=150. 
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Inom området Drift och underhåll av Belagd väg och Gata finns störst behov av 

ytterligare stöd för att beskriva effekter inom trafiksäkerhet, kostnader och oskyddade 

trafikanter, de anges av drygt 60 procent, se Figur 11. Lägst behov av att beskriva 

effekter finns inom jämställdhet.   

 

 

Figur 11 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Drift och underhåll av Belagd väg och Gata. Även andel som inte 
har behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=138. 

 

Inom området Drift och underhåll av Spår har mer än 70 procent angett att de inte vet 

eller sällan arbetar inom området, se Figur 12. Detta kan bero på att målgruppen som 

arbetar med spår i tätort till stor del saknas i urvalet. Störst behov av ytterligare stöd för 

att beskriva effekter anges inom kostnader och lägst behov inom jämställdhet.   

 

 

Figur 12 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Drift och underhåll av Spår. Även andel som inte har behov av 
ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=138. 
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Inom området Drift och underhåll av Grusväg anger drygt 30 procent ett behov av 

ytterligare stöd för att beskriva effekter inom trafiksäkerhet, kostnader och oskyddade 

trafikanter, se Figur 13. 

 

 

Figur 13 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Drift och underhåll av Grusväg. Även andel som inte har behov av 
ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=138. 

 

Inom området Drift och underhåll av Vägutrustning och Sidoområden anger ungefär 

hälften att de behöver stöd för att beskriva effekter inom trafiksäkerhet och kostnader, 

se Figur 14. Knappt 40 procent behöver stöd när det gäller oskyddade trafikanter. 

 

 

Figur 14 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Drift och underhåll av Vägutrustning och Sidoområden. Även andel 
som inte har behov av ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom 
området. N=138. 
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Inom området Logistik och godstransporter anger knappt 70 procent att de behöver 

stöd för att beskriva effekter inom tillgänglighet till målpunkter vid lastning och 

lossning av gods, effekter inom omlastningsterminal/ logistikcentra samt kostnader, se 

Figur 15.  Lägst behov av att beskriva effekter anges inom goodwill hos respondentens 

organisation och hälsa hos föraren. Det bör påpekas att vi med enkäten nått ganska få 

(88 personer) som arbetar inom området. 

 

 

Figur 15 Andel respondenter som angivit vilka effekter de behöver ytterligare stöd för 
att beskriva inom Logistik och godstransporter. Även andel som inte har behov av 
ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=88.  
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När det gäller Planeringsförutsättningar behövs först och främst ytterligare stöd för 

att kunna beskriva effekter i hur man gör en samlad bedömning av flera 

sammanhängande åtgärder i en satsning, ett program eller ett paket, se Figur 16. Behov 

finns också av ytterligare stöd när det gäller vilka kalkylvärden/ värderingar som finns 

och hur man använder dem, samt vilka trafikalstringstal som finns och hur man 

använder dem. Ungefär hälften behöver stöd när det gäller resultat från trafikprognoser 

och hur man använder dem samt tillvägagångssätt för en samhällsekonomisk kalkyl. 

Drygt 40 procent behöver stöd i användning av fyrstegsprincipen.   

 

 

Figur 16 Andel respondenter som angivit vilka Planeringsförutsättningar de behöver 
ytterligare stöd inom, för att kunna beskriva effekter. Även andel som inte har behov av 
ytterligare stöd samt de som inte vet/sällan arbetar inom området. N=438. 
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En majoritet av respondenterna önskar handböcker som främsta stöd för att beskriva 

åtgärders effekter inom tätort, se Figur 17. Ungefär hälften av respondenterna önskar 

stöd i form av beräkningsverktyg och något färre i form av checklistor och utbildning/ 

kurs. I de öppna svaren framhålls behov av stöd i form av lättillgängliga 

sammanställningar, seminarier och webbaserad information, men även publikationer 

och forskningsrapporter. 

 

 

Figur 17 I vilken form respondenterna vill ha stöd för att beskriva åtgärders effekter 
inom tätort. Fler svar kunde anges på frågan, 1044 svar finns angivna bland 508 
personer.  
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Sammanfattning och jämförelser gällande behov av stöd för att beskriva 

effekter av åtgärder 

Avsaknad av tillgång till bra underlag för att beskriva en åtgärds effekter inom tätort 

beror främst på att det saknas information/kunskap om hur man beräknar effekter för 

en kombination av olika åtgärder eller att det saknas information/kunskap om hur 

man väger ihop olika typer av effekter för en åtgärd. En stor andel av respondenterna 

har behov av ytterligare stöd för att beskriva en åtgärds effekter, främst inom 

nybyggnation och förbättringsåtgärder, gång och cykel samt kollektivtrafik.   

Det är överlag många effekter inom många olika områden som man behöver 

ytterligare stöd för att beskriva. Det verkar finnas minst behov av ytterligare stöd när 

det gäller att beskriva effekter av trafikbuller inom nästan alla områden där 

trafikbuller är aktuellt. Effekter av Goodwill för den egna organisationen är generellt 

det område som lägst andel respondenter har behov av ytterligare stöd för att 

beskriva. 

Att en majoritet av respondenterna önskar handböcker som främsta stöd för att 

beskriva en åtgärds effekter inom tätort (se Figur 17) kan kännas paradoxalt när just 

handböcker som TRAST, Rätt fart i staden, GCM-handboken, Åtgärdskatalog för 

säker trafik i tätort samt Trafikverkets effektsamband för vägtransportsystemet visar 

en låg användningsgrad (se Figur 3). 
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5.3 Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet  

Följande avsnitt fokuserar på Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för 

vägtransportsystemet. Under avsnittet Användning beskrivs hur mycket och till vad 

serien används och hur den upplevs. I avsnittet Behov av utveckling följer en 

beskrivning av vilka effekter som bör utvecklas inom olika områden. 

    

5.3.1 Användning 

Av respondenterna är det 200 personer (40 procent) som svarar att de känner till 

Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet. Det är 285 

personer (57 procent) som inte känner till publikationsserien och 17 personer vet inte 

om de gör det. Fortsättningsvis analyseras svaren från de 200 personer som känner till 

publikationsserien.  

Den katalog som används av flest respondenter är Nybyggnation och förbättring, ca 40 

procent använder den i hög eller viss grad, se Figur 18. Katalogen Gemensamma 

förutsättningar används av ca 35 procent i hög/viss grad, Kollektivtrafikkatalogen av 

knappt 25 procent. Katalogerna Drift och underhåll samt Sektorsuppgifter och 

myndighetsutövning har en användningsgrad på mindre än 15 procent.   

 

 

Figur 18 I vilken grad respondenterna använder de fem publikationerna inom 
Trafikverkets effektsamband för vägtransportsystemet vid beskrivning av en åtgärds 
effekter i tätort. N=200.   

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Vet ej

Inte alls

I låg grad

I viss grad

I hög grad



 

 29 

Respondenterna använder Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för 

vägtransportsystemet i första hand som ett Uppslagsverk, se Figur 19. Andra syften som 

många anger är: Val och motivering av åtgärd, Effektbedömning för nybyggnation och 

förbättringsåtgärder samt Samhällsekonomiska kalkyler.  

 

 

Figur 19 I vilka syften respondenterna använder Trafikverkets effektsamband för 
vägtransportsystemet. Flera svar kunde anges på frågan, 489 svar finns angivna bland 
200 personer.   
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Ungefär 45 procent upplever att tillgängligheten på Trafikverkets hemsida för 

Effektsamband för vägtransportsystemet är mycket bra eller bra, se Figur 20. Det är 

knappt 20 procent som anser att tillgängligheten är dålig eller mycket dålig. En lägre 

andel, ca 30 procent, upplever att användbarheten för åtgärder inom tätorter är bra, det 

är ingen som upplever användbarheten som mycket bra. En lika stor andel upplever 

användbarheten som dålig eller mycket dålig.  

 

 

Figur 20 Hur respondenter upplever Trafikverkets Effektsamband för 
vägtransportsystemet vad gäller tillgänglighet och användbarhet. 159 personer av 200 
möjliga har besvarat frågan.   

 

Följande fem figurer beskriver hur respektive katalog inom Trafikverkets 

Effektsamband för vägtransportsystemet upplevs när det gäller innehåll, struktur och 

uppdateringar. Antalet svarande är de som i låg grad, i viss grad eller i hög grad 

använder den bestämda katalogen, se Figur 18. Generellt kan konstateras att många av 

de svarande trots detta inte har någon uppfattning om katalogens innehåll, struktur eller 

uppdateringar. 
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Katalogen Nybyggnation och förbättring upplevs ha ett mycket bra/bra innehåll av ca 

hälften av de 137 respondenter som i någon grad använder den, se Figur 21. Strukturen 

upplevs som mycket bra/bra av 40 procent och uppdatering upplevs som bra av 20 

procent. Det är en mycket stor andel av respondenterna som inte har någon uppfattning 

om frågeställningarna. 

 

 

Figur 21 Hur respondenter upplever katalogen Nybyggnation och Förbättring vad 
gäller innehåll, struktur och uppdateringar. N=137.  

 

Katalogen Gemensamma förutsättningar upplevs innehållsmässigt vara bra av 46 

procent, se Figur 22. När det gäller strukturen upplever 38 procent att katalogen är bra 

och när det gäller uppdateringar 18 procent. Uppdateringarna upplevs som dåliga eller 

mycket dåliga av ungefär lika stor andel. 

 

 

Figur 22 Hur respondenter upplever katalogen Gemensamma förutsättningar vad 
gäller innehåll, struktur och uppdateringar. N=130.  
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Katalogen Kollektivtrafik upplevs ha bra innehåll respektive struktur av vardera ca 35 

procent, däremot är det bara 18 procent som upplever uppdateringar som bra, se Figur 

23. Fler än hälften har ingen uppfattning när det gäller de tre frågeställningarna. 

 

 

Figur 23 Hur respondenter upplever katalogen Kollektivtrafik vad gäller innehåll, 
struktur och uppdateringar. N=99.  

 

Katalogen Drift och underhåll upplevs som bra till innehåll och struktur av vardera 

drygt 30 procent, se Figur 24. Det är 15 procent av dem som i någon grad använder 

katalogen som upplever uppdateringarna som bra.  Nästan 70 procent av de svarande 

har ingen uppfattning om frågeställningarna.  

 

 

Figur 24 Hur respondenter upplever katalogen Drift och Underhåll vad gäller 
innehåll, struktur och uppdateringar. N=91.  
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Katalogen Sektorsuppgifter och Myndighetsutövning upplevs som bra av drygt 30 

procent, både när det gäller innehåll och struktur, se Figur 25. En lägre andel upplever 

den som bra när det gäller uppdateringar, 17 procent. Det är ca 60 procent som saknar 

uppfattning på de olika frågeställningarna trots att de i någon grad använder katalogen.  

  

 

Figur 25 Hur respondenter upplever katalogen Sektorsuppgifter och 
Myndighetsutövning vad gäller innehåll, struktur och uppdateringar. N=76.  
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Sammanfattning och jämförelser gällande användning och upplevelser av 

Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet 

Katalogerna Nybyggnation och förbättring samt Gemensamma förutsättningar 

används i högre utsträckning än de andra katalogerna inom Trafikverkets 

publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet. I första hand används 

Trafikverkets publikationsserie som ett Uppslagsverk. En hel del använder den också 

för Val och motivering av åtgärd, Effektbedömning för nybyggnation och 

förbättringsåtgärder samt Samhällsekonomiska kalkyler. 

Tillgängligheten på Trafikverkets hemsida upplevs som bättre än användbarheten för 

åtgärder inom tätort. Samtliga fem kataloger upplevs som bättre vad gäller innehåll 

än struktur. Sämst upplevs katalogerna vara när det gäller uppdateringar. Den katalog 

som upplevs som bäst när det gäller aspekterna innehåll, struktur och uppdateringar 

är Nybyggnation och förbättringar 
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5.3.2 Behov av utveckling 

Följande avsnitt visar på det behov av utveckling som finns inom olika områden i 

Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet. 

Det är överlag en stor andel som svarar att de inte vet om det finns något behov av att 

utveckla effekterna, trots att de som besvarat frågan i någon grad använder en katalog 

inom Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet där området finns med.  

Inom Nybyggnation och förbättring av vägar och gator anser respondenterna att 

effekter när det gäller främst oskyddade trafikanter, exploateringseffekter och trängsel 

bör utvecklas, se Figur 26. Ungefär en tredjedel anser att resterande effekter bör 

utvecklas. Det är dock fler som anser att effekter av trafikbuller är tillräckligt utvecklade 

än som anser att de bör utvecklas. Ytterst få anser att effekter av goodwill för den egna 

organisationen bör utvecklas. Det bör observeras att det överlag är en mycket stor andel 

som svarat Vet ej. 

 

 

Figur 26 Vilka effekter inom Nybyggnation och förbättring av vägar och gator när det 
gäller tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=137.  
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Inom Gång och cykel är det ca 40 procent av de svarande som anser att de flesta 

effekter som nämns bör uppvecklas, se Figur 27. Främst gäller det effekter för 

tillgänglighet för cyklister till målpunkter i tätort, trafiksäkerhet, tillgänglighet för 

gående till målpunkter i tätort samt trygghet. De effekter som lägst andel av de svarande 

anser bör utvecklas är miljö, jämställdhet och goodwill för den egna organisationen. 

Miljöeffekter anses i högre utsträckning än de andra effekterna vara tillräckligt 

utvecklade. Det bör observeras att det överlag är en mycket stor andel som svarat Vet ej. 

 

 

Figur 27 Vilka effekter inom Gång och Cykel när det gäller tätort som respondenterna 
anser bör utvecklas i Effektsamband för vägtransportsystemet. Även andel som anser att 
effekten är tillräckligt utvecklad samt de som inte vet. N=200.  
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Inom Kollektivtrafik inklusive spårbunden kollektivtrafik anser ca 40 procent av de 

svarande att effekter för regional utveckling, tillgänglighet för kollektivtrafiken till 

målpunkter i tätort, samt trygghet bör utvecklas, se Figur 28. Även många andra 

effekter anses som viktiga av minst 30 procent av de 107 svarande. Effekter för 

trafikbuller anses vara tillräckligt utvecklade av ungefär lika många som anser att de bör 

utvecklas mer. Det bör observeras att det överlag är en mycket stor andel som svarat Vet 

ej. 

 

 

Figur 28 Vilka effekter inom Kollektivtrafik inklusive spårbunden kollektivtrafik när 
det gäller tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=107.  
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Inom Mobility Management/Hållbart resande är det många effekter som 

respondenterna anser bör utvecklas, se Figur 29. Främst gäller det effekter för 

överflyttning från bil till gång och cykel respektive överflyttning från bil till 

kollektivtrafik (ca 47 procent). En mycket liten andel av de svarande anser att dessa 

effekter finns tillräckligt utvecklade. Det är även drygt 40 procent som anser att effekter 

för kollektivtrafik, regional utveckling och gång och cykel bör utvecklas. Bäst 

utvecklade anses effekter av bränsle- och avgaskrav, utsläpp (t.ex. koldioxid, avgaser, 

partiklar) samt trafikbuller vara. Det bör observeras att det överlag är en mycket stor 

andel som svarat Vet ej. 

  

 

Figur 29 Vilka effekter inom Mobility Management/Hållbart resande när det gäller 
tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=85.  
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Inom Drift och underhåll av vägar och gator vintertid anser mer än 30 procent av de 

96 svarande att effekter för trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter och kostnader bör 

utvecklas, se Figur 30. Färre än 20 procent anser att effekter för jämställdhet och 

goodwill för egna organisationen bör utvecklas. Det bör observeras att det överlag är en 

mycket stor andel som svarat Vet ej. 

 

 

Figur 30 Vilka effekter inom Drift och underhåll av vägar och gator vintertid när det 
gäller tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=96.  

 

Inom Drift och underhåll av belagd väg och gata anser störst andel, 36 procent, att 

effekter för oskyddade trafikanter bör utvecklas, se Figur 31. Ungefär 30 procent anser 

att effekter för kostnader, miljö och trafiksäkerhet bör utvecklas. Effekter för komfort 

och tillgänglighet till målpunkter i tätort anser ca 25 procent att de bör utvecklas. Det 

bör observeras att det överlag är en mycket stor andel som svarat Vet ej. 

 

 

Figur 31 Vilka effekter inom Drift och underhåll av belagd väg och gata när det gäller 
tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=96.  
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Inom Drift och underhåll av grusväg är andelen svarande som inte vet om effekten 

behöver utvecklas eller inte mycket stor, mer än 60 procent, se Figur 32. Det är drygt 20 

procent som anger att effekter för miljö, trafiksäkerhet, kostnader och oskyddade 

trafikanter bör utvecklas. Effekter för komfort, jämställdhet och goodwill för egna 

organisationen anses tillräckligt utvecklade.  

 

 

Figur 32 Vilka effekter inom Drift och underhåll av grusväg när det gäller tätort som 
respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för vägtransportsystemet. Även 
andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt de som inte vet. N=96.  

 

Inom Drift och underhåll av vägutrustning och sidoområden anser ca 30 procent av 

de 96 svarande att effekter för trafiksäkerhet, oskyddade trafikanter och kostnader bör 

utvecklas, se Figur 33. En något lägre andel anser att effekter för miljö och 

tillgänglighet till målpunkter i tätort bör utvecklas. Det bör observeras att det överlag är 

mer än 60 procent som svarat Vet ej. 

 

 

Figur 33 Vilka effekter inom Drift och underhåll av vägutrustning och sidoområden 
när det gäller tätort som respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för 
vägtransportsystemet. Även andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt 
de som inte vet. N=96.  
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Inom Logistik och godstransporter är det närmare 70 procent som inte har någon 

uppfattning om effekten behöver utvecklas eller inte, se Figur 34. Det är 25-30 procent 

som anser att effekter för tillgänglighet till målpunkter vid lastning och lossning av gods 

bör utvecklas, liksom effekter för trängsel, kostnader och omlastningscentral/ 

logistikcentra. När det gäller hälsa hos föraren och goodwill för egna organisationen är 

det ungefär lika stora andelar som anser att effekterna bör utvecklas och att de är 

tillräckligt utvecklade.  

 

 

Figur 34 Vilka effekter inom Logistik och godstransporter när det gäller tätort som 
respondenterna anser bör utvecklas i Effektsamband för vägtransportsystemet. Även 
andel som anser att effekten är tillräckligt utvecklad samt de som inte vet. N=199.  
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Sammanfattning och jämförelser gällande behov av utveckling inom 

Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet 

Inom de flesta områden finns ett behov av att utveckla de flesta effekter när det 

gäller tätort, undantag är goodwill för den egna organisationen och möjligtvis 

trafikbuller. Effekter för trafikbuller anses, jämfört med andra effekter, vara 

tillräckligt utvecklade.    

Vid en jämförelse mellan de som allmänt inom området angivit att de behöver 

ytterligare stöd för att beskriva effekter (Figur 7 - Figur 15) och de som anser att 

effekten bör utvecklas inom Trafikverkets effektsamband för vägtransportsystemet 

(Figur 26 - Figur 34) kan bl.a. konstateras följande när det gäller rangordningen av 

de olika effekterna:   

Nybyggnation och förbättring av vägar och gator (Figur 7 resp. Figur 26):  

Effekter för oskyddade trafikanter och exploateringseffekter har stort behov av 

utveckling både allmänt inom området och i Trafikverkets katalog.  Effekter för 

trängsel har ett större behov av utveckling i Trafikverkets katalog och effekter för 

trafiksäkerhet har ett mindre behov.  

Gång och cykel (Figur 8 och Figur 27): 

Effekter för tillgänglighet för äldre till målpunkter i tätort anges ha ett större behov 

allmänt inom området än i Trafikverkets kataloger. Däremot har effekter för trygghet 

ett större behov i Trafikverkets kataloger än allmänt inom området.  

Kollektivtrafik (Figur 9 och Figur 28): 

Effekter för kostnader anges ha ett större behov allmänt inom området än i 

Trafikverkets kataloger.  

Mobility management/Hållbart resande (Figur 10 och Figur 29): 

Effekter för hälsa har större behov allmänt inom området än i Trafikverkets katalog. 

Effekter för trängsel värderas som viktigare inom Trafikverkets katalog än allmänt. 

Drift och underhåll av Belagd väg och Gata (Figur 11 och Figur 31): 

Effekter för trafiksäkerhet har större behov allmänt inom området än i Trafikverkets 

katalog.   

Drift och underhåll av Grusväg (Figur 13 och Figur 32): 

Effekter för miljö har större behov av utveckling i Trafikverkets katalog än allmänt 

inom området. 

Drift och underhåll av Vägutrustning och Sidoområden (Figur 14 och Figur 33): 

Inga stora skillnader finns i rangordning av effekter mellan Trafikverkets katalog 

och allmänt inom området. 

Logistik och godstransporter (Figur 15 och Figur 34): 

Effekter för trängsel anges ha större behov inom Trafikverkets katalog än allmänt 

inom området 

 



 

 

42 

5.4 Övrigt  

Respondenterna kunde lämna ytterligare synpunkter när det gäller effektsamband för 

tätorter och 66 personer har här skrivit något (”nej” och ”– ”är borträknade).  

Vad gäller saksynpunkter framkom att det är komplext att ta fram effektsamband och att 

det inte går att kvantifiera allt i effektsamband. (”Människors beteende är ingen exakt 

vetenskap”.) Schabloner efterfrågas också.  

Vidare påtalas att effektsamband för tätort behöver utvecklas samt att Trafikverket bör 

ta bättre hänsyn till kommunernas helhetsaspekter på ett hållbart samhälle. 

Beträffande själva dokumenten för Effektsamband påtalas att det är besvärligt att 

kapitlen är i olika filer. Man ser gärna ett dokument för effektsamband i tätort som finns 

både webbaserat och i tryckt form. Ytterligare en synpunkt var att Norges 

Trafikksikkerhetshåndbok är tydligare än svenska handböcker. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Det är viktigt att påpeka att de resultat som presenterats inte är generaliserbara utan 

enbart gäller dem som svarat på enkäten eftersom det inte varit möjligt att göra ett 

statistiskt korrekt urval. Enkäten har dock besvarats av drygt 500 personer och när det 

gäller fördelning av kommunstorlek bland de svarande som arbetar i kommuner och 

kommunala bolag, är det relativt lika verkligheten. Resultaten kan därför ge en bra 

indikation på önskemål om stöd och utvecklingsbehov av effektsamband. Slutsatserna 

från enkäten, tillsammans med djupintervjuer, kan alltså utgöra ett relevant underlag för 

fortsatta diskussioner om utveckling av Trafikverkets publikationer Effektsamband för 

vägtransportsystemet, med fokus på tätort.    

Enkäten var lång med många frågor och flera respondenter lämnade synpunkter på att 

den var svår och jobbig att fylla i. Enkätens omfattning kan ha påverkat respondenternas 

ork att besvara den på bästa sätt, exempelvis kan den stora andelen ”vet ej”-svar vara ett 

uttryck för trötthet och olust att sätta sig in i varje fråga och svarsalternativ. 

Vi kan utifrån enkätsvaren konstatera att behovet av underlag kring effektsamband, 

såväl tillgång till, som utveckling av, är stort. Samtidigt kan vi konstatera att 

användningen av befintliga handböcker är relativt låg, inte minst vad gäller 

Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet.  

En generell slutsats är att om man frågar folk vad de vill ha, vill de oftast ha allt, i detta 

fall önskas behov av stöd och utveckling av en mängd olika effektsamband. Att ta fram 

olika effektsamband måste emellertid vägas mot kostnad och arbetsinsats. En del 

samband är lättare att ta fram och en del är svårare.  

 

6.1 Slutsatser 

Utifrån enkätsvaren har vi visat på ett generellt behov av underlag och stöd för att 

beskriva effekter av åtgärder inom tätort. Idag används främst informella underlag som 

praktisk erfarenhet och goda exempel. Användningen av befintliga handböcker som 

TRAST, Rätt fart i staden, GCM-handboken, Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort och 

Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet är låg. VGU 

används i lite högre utsträckning. Respondenterna anger dock att man önskar 

handböcker som stöd. 

När det gäller Trafikverkets publikationsserie Effektsamband för vägtransportsystemet 

har den jämförelsevis en mycket låg användning. Det är främst katalogerna 

Nybyggnation och förbättring samt Gemensamma förutsättningar som används i någon 

högre utsträckning. Bland 159 respondenter (av 200 möjliga användare) anser en 

tredjedel att användbarheten av Trafikverkets Effektsamband för vägtransportsystemet 

är bra, en tredjedel att den är dålig och en tredjedel har ingen uppfattning. När det gäller 

innehåll och struktur upplevs katalogerna Nybyggnation och förbättring samt 

Gemensamma förutsättningar som något bättre än de övriga. En stor andel av 

användarna har dock ingen uppfattning, speciellt inte om katalogernas uppdateringar.  

När det gäller utvecklingsbehov av effekter inom olika områden i Trafikverkets 

Effektsamband för vägtransportsystemet är det en stor andel som inte anser sig veta om 

något behov föreligger trots att de i någon grad använder kataloger inom området ifråga.  
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De områden som visar på mest utvecklingsbehov av effektsamband och där det finns 

anledning att gå vidare när det gäller framtagning/publicering av effektsamband i tätort 

är: 

 Oskyddade trafikanter (fotgängare och cyklister) 

o Tillgänglighet 

o Trafiksäkerhet 

o Trygghet  

 

 Hållbart resande (mobility management) 

o Kollektivtrafik (bl.a. överflyttning från bil) 

o Gång och cykel (bl.a. överflyttning från bil) 

 

 Drift och underhåll 

o Trafiksäkerhet 

o Oskyddade trafikanter 

Utvecklingsbehov finns också när det gäller effekter för en kombination av olika 

åtgärder eller hur man väger ihop olika typer av effekter för en åtgärd.  

Publiceringsformen för effektsamband bör, enligt respondenterna, vara i form av 

handböcker. Även beräkningsverktyg och checklistor efterfrågas. Det som är viktigt är 

att sambanden är tydliga och enkla att använda samt lättillgängliga, gärna även 

webbaserade. 

 


