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Förslag till trafikansvarslag

• nuvarande föreskriftsmandat i Väglag

byggproduktförordning mm till TS

• EUs ts-direktiv styrs av föreskrifter från TS

• väghållaren, dvs regionen fattar beslut om 

hastighet
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• En gemensam plan - Trafikslagsövergripande perspektiv

• Öppnare process, fler dialoger med andra aktörer om innehållet

• Mål – Funktioner – Brister – Åtgärder, en viktig utgångspunkt 

• Medfinansiering från andra aktörer 

• Miljökonsekvensbeskrivning av planen
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DoU statliga vägar +bärighet, tjälsäkring , rekonstruktion, enskilda vägar 136

DoU järnväg                                                               64

Investering, inkl räntor o amortering nationellt                                    184

- län                                                          33

Total ram 395 miljarder + 22 lån
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Medel för nya prioriteringar i given ram

Nya namngivna investeringar (väg 12,2 / järnväg/sjö 9,1) 21,3 mdr

Tillkommande och riskreserv (väg 4,5 / järnväg 4,5) 9,0 mdr

Miljöinvesteringar (väg 3,6 / järnväg 1,5) 5,1 mdr

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, väg 9,0 mdr

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, järnväg 14,3 mdr

Summa medel för prioriteringar 58,7 mdr
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Hastighetsöversynen……. nu
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TS TS TSTS

Beslutssystem ……. nu

+ nya ……
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• ….. successivt prövas mot det transportpolit-

iska målet.. VTS hela tiden används effektivt

• vägtransportplaneringen och besluten om  has-

tighetsgränserna ska tydligare integreras

• hastighetsgränserna ska anpassas efter trafik-, 

väglag, väder och sikt, … kostnadseffektiva 

variabla hastighetsgränser   

• dialogen med trafikanter ska stärkas för att

förbättra förståelse och respekt för hastighetsgränserna
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VV inriktningsunderlag …

• >10 sparade liv …… tom 2010

• 200 av 800 mil nationella vägar

• 200 av 700 mil övriga riksvägar 

• 500 av 1100 mil primära länsvägar 

• 900 mil sekundära o tertiära vägar (>500)

• Återstår 800 mil över 2000 f/d, som ej når 

långsiktigt ts-mål 2010. 

Kostar ca 60 miljarder …..
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Förslag föreskrifter och förslag LTF:er

Remisstid slut

Central hantering o beslut

Genomförande

TIDSPLAN 2009 etapp 2 statliga vägar och genomfarter riks
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• vägnät 2100 mil

- 1600 mil bör sänkas

- 150 mil bör höjas

• 11 räddade liv/år (+ 3 etapp 1)

• 30 000 ton mindre CO2/år (+7 000)

• 4,2 miljoner timmar ökad restid/år (+0,6)

• 90 mkr/år ökad samek. nytta (+45)
• namngivna nationellt i 2010 - … 9 liv o 19 miljoner tim

VV-beslut  remissförslag 

”trafiksäkerhet och trafikantacceptans”

Nordiska vägregelgruppen 090908



14

Regeringsuppdraget

•delrapport 1 mars 2010

• slutrapport 31 dec 2011

Ur texten utöver måluppfyllelse:

”rörigt …plottrigt”

”överlag sänkas …ökade restider”

”höjas … miljö”

”forskning viktigt …”

”till riksdagen …”
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Fokusgrupper pendlare, yrkesförare, oskyddade trafikanter, boende

Vägkantsintervjuer

Process – intressenter, samarbetspartners och politiker

Hastigheter och effektberäkning:

• eftermätning motorväg 120, räckesväg 100 och vanlig väg 100 i september

Fler eller färre hastighetsgränser

Kostnader för genomförande

Omfattning
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• samlad vägregelplan i VP

• prioriterat uppdelning i ”ska” och ”övrigt” för effektivare

upphandling

- föreskrifter (styrning av regioner)

- krav (styrning vid upphandling)

- råd o metodbeskrivning 
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