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Landsbygdsutvecklare 

Falun  9 april

Per Wenner 

Strategisk Utveckling
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Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa 

en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 

i hela landet

• Transportpolitikens funktionsmål: 

Tillgänglighet

• Transportpolitikens hänsynsmål: 

Säkerhet, miljö och hälsa

Transportpolitiska mål
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Vårt uppdrag

• Ansvarar för långsiktig planering av  

transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart

• Ansvarar för byggande, drift och underhåll av 

statliga vägar och järnvägar

• Upphandla interregional kollektivtrafik

• Sjöfartsstöd, Delegationen för sjöfartsstöd
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Alla kommer fram 

smidigt, grönt och tryggt

Vår vision
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Från infrastrukturhållare 

till samhällsutvecklare
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De sex samhällsutmaningarna

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=tillg%C3%A4nglig+stad&source=images&cd=&cad=rja&docid=171lveW8lYvDNM&tbnid=oSoaBFWPxVUq9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stockholm.se/tillganglig&ei=bKFmUcDaCOn04QTrg4HgDw&bvm=bv.45107431,d.bGE&psig=AFQjCNEPr5ZYhVWYgXNtqIUC_E4K0xurOQ&ust=1365766885552912
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De globala målen och Agenda 2030 
Utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 

jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt 

skydd för planeten och dess naturresurser.
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De globala målen är integrerade 

och odelbara

Transporter finns med 
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Prioriterade och målsatta aspekter för ett hållbart och 

attraktivt samhälle, mål för 2030 med vision för 2050 

• Tillgänglighet i hela landet

• Tillgänglighet för alla

• Tillförlitlighet och enkelhet

• Trygghet

• Klimat

• Biologisk mångfald

• Luftkvalitet

• Buller

• Trafiksäkerhet

• Aktiv mobilitet
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• Transportsystemet är inkluderande och erbjuder god tillgänglig-

het för både medborgare och näringsliv oavsett var vi bor eller 

verkar i landet

• Transportsystemet är fossilfritt och dess miljöpåverkan så liten 

att naturen kan skapa ekosystemtjänster även i framtiden

• Ingen dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, varken i 

olyckor eller av luftföroreningar och buller.

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle innebär att: 
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Tillgängligheten varierar, 

över landet och för olika grupper i samhället
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Tillgänglighet i hela landet 

• Landsbygdens tillgänglighet

• Näringslivets konkurrenskraft

• Stadens tillgänglighet 
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Ett omfattande transportsystem att underhålla

• Vägnätet

– 9 850 mil statliga vägar 

– 4 220 mil kommunala gator och vägar 

– 7 600 mil enskilda vägar med statsbidrag 

– 38 330 mil enskilda vägar utan statsbidrag

• Järnvägsnätet

– 1 650 mil totalt

– 1 470 mil i Trafikverkets regi

– Elektrifierat till 90 procent

– 11 400 växlar

– 560 stationer för på- och avstigning

• Färjleder

– 24 miljoner personresor per år

– 12 miljoner fordonsresor

– 40 färjeleder från Norrbotten till Skåne, samt ett 10-tal enskilda
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- 3 miljoner kör bil

- 1 miljon åker buss

- 1 miljon cyklar

- ¼ miljon ton gods 

fraktas på väg

En vanlig dag
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Stor spännvidd på Trafikverkets  uppdrag!
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Tillgängligheten är inte problemfri
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Antal arbetsplatser inom 45 minuter med bil respektive kollektivtrafik
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Tillgänglighet till livsmedelsaffär – 500 meter rutor
18
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Koncentrationer av 

befolkning och 

ekonomi

Stockholm 
+ 35 000/år
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Många olika typer av landsbygder
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Trender på landsbygd

• Demografiska förändringar: minskande underlag och större 

andel äldre

• Ny teknik skapar nya förutsättningar

• Tillgängligheten till service förändras för boende och näringsliv

• Turismen ökar kraftigt på vissa ställen

• Stort intresse för nya gruvor (just nu)

• Brist på kompetent arbetskraft

• Ökad andel förnyelsebar energi (vindkraft, biobränsle mm.)

• Ökat intresse för kvalitet i maten (när- och kravodlat)
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Vissa blommar, andra tynar
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Allt mer lika livsstil
• Arbetsmarknadsbeteenden ändras

• Digitalisering ger möjlighet att arbeta på distans men också att 

konsumera nöjen och kultur via nätet 

• E-handel ökar

• Bestämda tider för barnomsorg, fritidsaktiviteter och arbete ställer

ökade krav på tillgänglighet.

• Kontraurbanisering

• ”Livability” på landsbygd
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Utmaningar

• Knappa resurser för vägunderhåll på lågtrafikerat vägnät –

stort fokus på järnvägsunderhåll. Kompetensbrist.

• Nedläggning av lågtrafikerade banor

• Långa avstånd – svårt att försörja med kollektivtrafik

• En växande turistnäring men ojämna trafikflöden 

• Regelverk och standarder är inte alltid anpassade till 

landsbygd

• Ökad rationalisering med färre mackar och butiker
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Infrastrukturens kvalitet enligt företagare 

(Trafikanalys)

Trafikanalys - Presentationsnamn
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Storstadskommuner

Täta kommuner nära en större
stad

Täta kommuner avlägset
belägna

Landsbygdskommuner nära en
större stad

Landsbygdskommuner avlägset
belägna

Landsbygdskommuner mycket
avlägset belägna

Sverige
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Några resultat

Landsbygdernas behov

• Hög kvalitet i huvudstråken

• Restider är avgörande

• Den lokala tillgängligheten mycket viktig för 

att få det att fungera; närhet till skola, vård, 

dagligvaruhandel (service), bredband.

• Kompetensförsörjning och bostadsbyggande 

avgörande i de delar med tillväxt.

• Den tätortsnära landsbygden går bra.

• Ny teknik och digitalisering för att höja 

tillgängligheten

• I stort samma behovsbild oavsett var i 

landet, lite olika beroende på regionens 

storlek och ortsstruktur. 

(Kartbild - SKL:s landsbygdsdefinition)
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Vad kan vi göra? Hur kan vi tänka?
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Tillgänglighet i hela landet 

Landsbygdens tillgänglighet

I landsbygderna har medborgarna grundläggande 

tillgänglighet till arbete/skola, offentlig och kommersiell 

service samt kultur/upplevelser. Näringslivet har tillgång 

till utbildad arbetskraft och marknader.

En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till 

företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en 

långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
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Lokala och situationsanpassade lösningar – exv. differentierade standarder. 

Småskaliga samordnade underhållsentreprenader

Samarbete/sätt för att hantera knappa resurser – oskyddade trafikanter

Ev. fler km enskilda vägar och industrispår– utformning av bidragsystemet

Kostnadseffektiva lösningar som funkar, tex grusvägar och oljegrus

Anpassa regelverk, exv. VGU

Se över samhällsekonomiska bedömningar för åtgärder på landsbygd

Goda exempel på åtgärder och trafikering, exv. anpassad kollektivtrafik

Idéer
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• Driva trafikslagsövergripande planeringsprocesser, åtgärdsvalstudier 

mm.

• Väg- och järnvägsunderhåll

• Väg- och järnvägsinvesteringar

• Bidrag till enskilda vägar

• Vägvisning

• Informera om läget i trafiken

• Hållplatser/noder för byte exv. mellan cykel, bil, anropsstyrd trafik och 

expressbuss/stomlinje eller tåg. 

• Perronger/plattformsförbindelser på stationerna

• 41 färjeleder

• Upphandla ”olönsam” trafik; flyglinjer, nattåg, busstrafik mm.

• Verka för kollektivtrafikens utveckling. Stödja i arbetet med regionala 

trafikförsörjningsprogram

• Följa, driva och utvärdera projekt (FOI)

Trafikverkets möjligheter och ansvar
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o Trafikantråd med inriktning skogsnäringen startas upp.

o Årliga möten med näringslivs-/bärighetsgrupperna, där delar av mötet ägnas åt 

synpunkter/diskussioner rörande underhållsfrågor. 

o Delta i årliga möten med kollektivtrafikutövare

o Återkommande möten med skolskjutsrepresentanter 

o Underhållsfrågor tas upp på kommunträffar. Mötenas innehåll är helt situations anpassat efter alla 

parters behov och önskemål.

o Vid varje uppstart av nytt Bas-kontrakt hålls ett trafikantråd med bland annat berörda kommuner. 

Uppföljningsmöte från första mötet hålls så länge dessa känns meningsfulla, därefter avslutas 

dessa trafikantråd.

o Enskilda vägar med statsbidrag hanteras i linje med ny landsbygdspolitik

Utvecklad dialog i underhållsfrågor
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Ny vägtyp* säkrar standarden på vägar viktiga för 

landsbygdens utveckling

Knappt fem procent av det statliga vägnätet får klassificeringen

vägtyp 5.

• Vägar med stor betydelse för arbetspendling, samhällsservice och 

turistnäring prioriteras.

• Vägtyperna utgår från prioriteringar i den beslutade nationella 

planen, där mer lågtrafikerade vägar som är viktiga för landsbygden 

får en särskild prioritet.

• Grundläggande säkerhet och tillgängligheten kommer att 

upprätthållas på hela det statliga vägnätet.

* Vägtyper används i arbetet med planering och prioriteringar på en strategisk 

nivå.
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Principer för utpekande av vägtyp 5

• Boendes arbetspendling

– Viktigaste väg inom landsbygdsområde för arbetspendling. 

– Befolkningskoncentrationer inom ett landsbygdsområdet.

– Lång restid eller långt avstånd till arbete

– Alternativa vägar inom vägtyp 1-4 (vägtäthet) saknas

• Service – Tillgänglighet till serviceort med samhällsservice…

– Viktigaste väg inom ett landsbygdsområde till serviceort. 

– Befolkningskoncentrationer inom ett landsbygdsområdet)

– Koppling av  serviceort till  väg med högre vägtyp

– Koppling mellan större serviceorter/kommuncentra 

• Näringslivsvägar på landsbygden – Främst turistnäringen

– Stora turistmål (geografiskt bundna) 

– Andra viktiga turistmål eller punkter som är viktiga för turism

– Behov av huvudväg genom ett turistområde om alternativa vägar med högre vägtyp 

saknas.

– Brunvit-skyltade turistmål är inte automatiskt utpekade
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Utpekat vägtyp 5

Regioner Vägtyp 5 Längd km Total väglängd km

Vägtyp 5 

%

Nord 1 052 17 846 5,89 %

Mitt 747 19 724 3,79 %

Öst 159 15 762 1,01 %

Sthlm 150 4 228 3,55 %

Väst 943 19 503 4,83 %

Syd 1 342 21 442 6,26 %

Totalt 4 393 98 505 4,46 %

*Vägtypen återfinns i den Nationella vägdatabasen (NVDB)

Skillnaderna i utpekandet över landet beror främst på behovet av prioriterade 

landsbygdsvägar och vägnätets struktur, exempelvis vägnätets täthet och 

tidigare utpekanden av viktiga vägar.  
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Utpekat vägtyp 5 Region Syd och Nord
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Behovsanalys inför/efter trafikavtal

Åtta kriterier:

- Till Stockholm

- Från Stockholm

- Internationella 

resor

- Storstäder

- Region- eller 

universitetssjukhus

- Universitets- och 

högskoleorter

- Andra större städer 
(> 50 000 inv)

- Besöksnäring

Källa: Trafikverket
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NTP 2018-2029 - Samfinansiering 

mötesseparering till regionala vägar- för ökad 

tillgänglighet Landsbygd och ökad trafiksäkerhet 

(ca 1 mdr)
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• Landsbygdsatsningarna 2016-2019 (900 mkr)

För att främja regional tillväxt och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd - satsningar på 
kollektivtrafik samt på förbättrat väg- respektive järnvägsunderhåll i landsbygd
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• Landsbygdsatsningarna 2018-2020 (167 mkr)
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o Prioriteringar och satsningar (pengar) läggs ju ofta i stora tätorter, för här är det 
flest människor. Hur resonerar man kring resten av landet då?

o Vi vet redan nu att den driftsbudget som finns för våra vägar är snävt tilltagen 
för att vi ska hålla god kvalitet på vägarna, framförallt de på landsbygden. Hur 
ska vi då kunna bo på landsbygden? 

o Vilka möjligheter ser du att vi som tjänstepersoner som arbetar med 
landsbygdsutveckling har för att påverka hur pengar prioriteras?

o Hur ska hela Sverige kunna ha en chans att leva med bra vägar osv överallt?

o Hur ser Trafikverket på utvecklingen av hela landet och framkomlighet? 

Ställda frågor


