
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskning av åtgärdsvalsstudier från 

Region Nord & Region Mitt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olov Gustavsson 

Examensarbete, 15 hp. 

Kandidatexamen Kulturgeografi, 

 inriktning samhällsplanering, 180 hp. 

Vt 2019 

 



Innehållsförteckning 

 
Abstract .................................................................................................................................................  

1 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund............................................................................................................................. 2 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................. 2 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................................. 3 

2 Trafikverkets handledning för åtgärdsvalsstudier .................................................... 3 

2.1 Trafikverkets handledningsmall- 2015:171 ................................................................ 3 

3 Riksrevisionens granskning .................................................................................................... 7 

4 Tidigare studier ............................................................................................................................ 9 

4.1 Nyttan med åtgärdsvalsstudier ....................................................................................... 9 

5 Metod .............................................................................................................................................. 10 

5.1 Metodval ................................................................................................................................. 10 

5.2 Åtgärdsvalsstudier ............................................................................................................. 10 

5.2.1 Val av åtgärdsvalsstudier ...................................................................................................... 10 

5.2.2 Studerande av åtgärdsvalsstudier ....................................................................................... 11 

5.2.3 Studerande av åtgärdsvalsstudier Handledning 2015:171 .............................................. 11 

5.2.4 Dokumentära källors validitet............................................................................................. 11 

5.3 Etiska aspekter .................................................................................................................... 12 

5.4 Tillvägagångssätt ................................................................................................................ 12 

5.5 Dokumentanalys ................................................................................................................. 12 

6 Beskrivning av åtgärdsvalsstudier ...................................................................................... 13 

6.1 Handledningsmallens riktlinjer ................................................................................... 13 

6.2 Åtgärdsvalsstudier ............................................................................................................. 14 

6.2.1 Projektbeskrivning ................................................................................................................ 14 

6.2.2 Problembeskrivning ............................................................................................................. 17 

6.2.3 Målbeskrivning...................................................................................................................... 19 

6.2.4 Rekommenderade åtgärder ................................................................................................. 20 

6.2.5 Beslut om fortsatt hantering ............................................................................................... 22 

7 Resultat........................................................................................................................................... 23 

7.1 Dokumentanalys av åtgärdsvalsstudier ..................................................................... 23 

7.1.1 Rekommenderade åtgärder .................................................................................................. 23 

7.1.2 Presentation av åtgärder ....................................................................................................... 23 

7.1.3 Problembeskrivning .............................................................................................................. 24 



7.1.4 Saknade data .......................................................................................................................... 24 

7.1.5 Presentation & innehåll ........................................................................................................ 25 

8 Diskussion .................................................................................................................................... 26 

8.1 Koppling till handledningsmallen ............................................................................... 26 

8.2 Region Mitt och Region Nord ........................................................................................ 27 

8.3 Vidare forskning ................................................................................................................. 28 

Sammanfattning ............................................................................................................................ 29 

Källförteckning ............................................................................................................................... 30 

 

 

  



Abstract  
 

The aim of this study is to examine how two of Swedish Transport Administration- 

regions perceive the tutorial of actions that the Swedish Transport Administration 

published as a template. The study examines four reports that investigate problems in 

the transport system. The tutorial that the Swedish transport administration presented 

contains guidelines regarding investigations in the transport system. The reports 

investigate what the problem or the lack of safety depends on. The result from the 

report is solutions that will solve and meet the problem.  

The result of this study shows that both regions follow the tutorial of actions and fulfils 

all the guidelines and demands. The regions present overall similar content. Although, 

with the same guidelines the reports are different from each other. Differences 

regarding presentation and the constructions of the reports is clear. The guidelines 

could be developed with new clarifications. New clarifications should reduce own 

interpretations and pander the work with reports that investigate problems in the 

transport system. The solutions that the reports present in the result are relevant, 

realistic and according to the tutorial approved as solid solutions.  

 

Keyword: Solution, transport administration, roadworthiness , conformity 
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1 Inledning  
 

Varje kommun i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som vägleder kommunen hur 

mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas och utformas. 

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Den presenterar snarare kommunens 

ambitioner och målsättningar för övergripande planering (Boverket 2017,a). 

Översiktsplanen syftar också till att främja ett klimatsmart samhälle. Genom att 

påverka den fysiska planeringen kan målen God bebyggd miljö och Begränsad 

klimatpåverkan stödjas. En stor utmaning för den översiktliga planeringen är att 

minska utsläppen av växthusgaser främst inom transportsektorn, jordbruket och 

basindustrin (Boverket 2017,a) 

Den översiktliga planeringen är också ett viktigt instrument för att samordna 

utveckling av bebyggelse och infrastrukturplanering. Fördjupningar och arbeten som 

tas fram som underlag när en ny översiktsplan formas kan vara viktiga material för 

andra viktiga aktörer. Konsekvensanalyser, miljöbedömningar, planerad bebyggelse 

samt andra fördjupningar är viktigt underlagsmaterial när infrastruktur planeras 

(Boverket 2017,b). 

Inom infrastruktur har Trafikverket tillsammans med kommuner och andra aktörer en 

viktig roll i den planering och utveckling som sker. Trafikverket ansvarar dels för sin 

egen planering som sker i samverkan med berörda aktörer dels som sakägare samt 

rådgivare för andra aktörers planering. I plan- och bygglagen och miljöbalken är det 

stadgat att Trafikverket ska ställa relevant underlag för planering till förfogande 

(Trafikverket 2017,a). Transportsystemet är en viktig funktion i dagens samhälle. 

Behovet av förflyttningar och transporter kommer från realiteten att allting inte kan 

vara på samma plats utan att det finns geografiskt utspritt (Forsberg 2013).  

När brister och problem i transportsystemet upptäcks finns det flera som drabbas. 

Brister i transportsystemet kan ge stora konsekvenser eftersom transportsystemet är 

en viktig samhälls- och servicefunktion (Forsberg 2013). Ett fungerande 

transportsystem tillgodoser näringslivets och medborgares behov av resor och 

transporter. Tillgängligheten i ett väl fungerande transportsystem gör att samhället 

blir hållbart och fungerande. Eftersom transportsystemet är en grundsten i dagens 

hållbara samhälle krävs utvecklade metoder så att transportsystemet utvecklas 

tillsammans med samhällets utveckling. När brister och problem upptäcks i 

transportsystemet ska de åtgärdas på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Ett 

sätt att arbeta med problem och brister i transportsystemet är med hjälp av verktyget 

åtgärdsvalsstudier. Åtgärdsvalsstudier är en metodik som gör det möjligt att analysera 

och beskriva problem i transportsystemet. Åtgärdsvalsstudier upprättas när brister och 

problem uppstår i transportsystem och det behövs en analys och åtgärd av dem. 

Tillsammans med berörda aktörer skapas en gemensam problembild som beskriver 

vad problemet eller bristen är. Analyserna av bristerna och problemen i 

transportsystemet leder efter en åtgärdsvalsstudie till alternativa lösningar och 

konkreta förslag till lösningar på problemet. Åtgärdsvalsstudierna inleds med ett 
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vidare synsätt för att i slutet av åtgärdsvalsstudien lägga fram underlag till effektiva 

lösningar inom ramen för en hållbar samhällsutveckling (Trafikverket 2015). 

Trafikverket presenterade en mall för hur åtgärdsvalsstudier ska se ut och vad 

innehållet i åtgärdsvalsstudierna ska vara. Mallen heter Åtgärdsvalsstudier - ett nytt 

steg i planering av transportlösningar, handledning 2015:171 och finns offentlig på 

Trafikverket. Mallen är ett hjälpmedel för alla som jobbar med åtgärdsvalsstudier, 

både med att utforma dem men även med att granska dem (Trafikverket 2015). Med 

hjälp av mallen kan den som upprättar en åtgärdsvalsstudie följa mallens riktlinjer och 

föreskrifter, vilket bör resultera i effektiva åtgärder som bidrar till att lösa problemet 

(Trafikverket 2015). Trafikverkets organisation är idag uppdelad i olika regioner. De 

totalt sex regionerna är Region Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst samt Öst. 

Tillsammans med andra aktörer kan dessa regioner upprätta en åtgärdsvalsstudie 

(Trafikverket 2019).  

 

1.1 Bakgrund  

 

Det finns tidigare inte mycket forskning eller studier om hur åtgärdsvalsstudier 

fungerar i planeringen (Tornberg & Odhage 2018). Då metoden åtgärdsvalsstudie är 

relativt ny inom transportplaneringen (Trafikverket 2015) kan det vara intressant att 

se skillnader i hur Trafikverket arbetar och jobbar med åtgärdsvalsstudier samt hur 

tolkningen av handledningsmallen ser ut. Med anledning av åtgärdsvalsstudiers 

viktiga funktion för transportsystemet och det faktum att det finns en upprättad mall 

torde det vara intressant att utreda huruvida Trafikverkets regioner följer 

handledningsmallen i sitt arbete med åtgärdsvalsstudier. Denna studie beskriver och 

undersöker utvalda åtgärdsvalsstudier utförda av Trafikverket. Av undersökningen och 

beskrivningen av ett antal åtgärdsvalsstudier kan likheter, olikheter och tolkningar av 

handledningen urskiljas. 

 

1.2  Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning ett par av Trafikverkets 

regioner uppfyller de föreskrifter som uppställs i handledningsmallen. Syftet besvaras 

närmre med hjälp av följande frågeställningar. 

 Hur väl följer åtgärdsvalsstudierna handledningsmallens riktlinjer? 

 Föreligger det skillnader i hur Region Mitt och Region Nord tolkat 

handledningsmallen och i sådana fall, vad för skillnader? 

 Presenterar Region Nord och Region Mitt potentiella lösningar på den 

problematik som åtgärdsvalsstudierna beskriver? 

 Vilka risker går att finna med en oenhetlig tolkning av handledningsmallen och 

därigenom skillnader i upprättade åtgärdsvalsstudier? 
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1.3  Avgränsningar 

 

Uppsatsen avgränsas till att endast utreda fyra åtgärdsvalsstudier vilket anses vara 

lämpligt med tanke på den korta tidsperiod som begränsar studiens omfång. Den 

geografiska avgränsningen är Region Nord och Region Mitt. Region Mitt har sitt 

verksamhetsområde i Dalarnas, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län. 

Region Nord har sitt verksamhetsområde i Norrbottens och Västerbottens län 

(Trafikverket 2019). Valet av regioner motiverades utifrån den geografiska närheten 

till Region Nord. Vidare kontaktades Region Mitt, då det geografiskt är närmast Region 

Nord. Avgränsningar i processen för åtgärdsvalsstudierna kommer utformas då den 

korta tidsperioden begränsar studiens omfattning. Fokus kommer att ligga på utvalda 

delar av processen för åtgärdsvalsstudiernas rapporter. De delar som kommer att 

beskrivas begränsas till problembeskrivning, projektbeskrivning, beslut om fortsatt 

hantering, målbeskrivning, samt förslag till rekommenderade åtgärder. 

Avgränsningen leder till att beskrivningen av de utvalda delarna i processen blir mer 

noggrann och tydlig där jämförelser mellan regionerna och deras tolkning av 

handledningsmallen beskrivs. En av de fyra åtgärdsvalsstudierna är upprättad 2015 

och de resterande tre är upprättade 2016. De fyra åtgärdsvalsstudierna fokuserar på 

olika geografiska platser i landet. Från Region Mitt syftar åtgärdsvalsstudierna på 

Åsarna och inlandsstråket mellan Dalarna och Jämtland. Region Nords två 

åtgärdsvalsstudier är utförda centralt i Arjeplog och E12 stråket som går från Mo I 

Rana till Helsingfors, där fokus ligger på sträckan genom Sverige. Eftersom det endast 

är två åtgärdsvalsstudier från varje region som har analyserats är underlaget för litet 

för att generalisera beträffande likheter och skillnader mellan regionernas 

åtgärdsvalsstudier. Analysresultaten kan snarare betraktas som en exempelsamling 

över likheter och skillnader mellan olika åtgärdsvalsstudier.  

 

2 Trafikverkets handledning för åtgärdsvalsstudier 
 

2.1 Trafikverkets handledningsmall- 2015:171 

 

Trafikverket publicerade 2015 handledningen för åtgärdsvalsstudier. Handledningen 

innehåller riktlinjer och information om åtgärdsvalsstudier samt en förklaring om vad 

fyrstegsprincipen är för metod. Målet med handledningen är att ge stöd och hjälpa dem 

som ska planera, genomföra samt kvalitetsgranska åtgärdsvalsstudier. Handledningen 

riktar sig även till planerare/samhällsplanerare, forskare samt lärare eftersom det är 

bra att känna till metoden. Handledningen ger riktlinjer och ramverk att följa men inte 

all kunskap som behövs i arbetsprocessen för åtgärdsvalsstudier (Trafikverket 2015).  

Som tidigare nämnts i inledningen har transportsystemet en viktig samhällsfunktion 

eftersom transportbehovet behöver tillgodoses. Syftet med åtgärdsvalsstudier är dels 

att fungera som underlag för beslut om åtgärder dels att analysera brister och problem 
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i transportsystemet för att vidare presentera kostnadseffektiva lösningar som bidrar 

till resurshushållning samt till en hållbar samhällsutveckling (Trafikverket 2015).  

Förslagen om riktlinjer eller åtgärder som redovisas som resultat i åtgärdsvalsstudien 

sparas i åtgärdsbanken som tillhör den gemensamma arbets- och lagringsytan 

Åtgärdsvalsstudieportalen. Förslagen ska ha en koppling och syfte att bidra till 

uppfyllandet av de transportpolitiska målen (Trafikverket 2015).  

De transportpolitiska målen presenterades i propositionen ”Mål för framtidens resor 

och transporter” (prop. 2008/09:93), och antogs av riksdagen 2009. Det övergripande 

målet syftar till att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet” (Trafa 2018).  

Till det övergripande målet finns det två mål, ett funktionsmål samt ett hänsynsmål. 

Funktionsmålet syftar främst till tillgänglighet. Utformningen av transportsystemet 

ska främja jämställdhet och ge kvinnor och män likvärdig tillgänglighet utifrån sina 

transportbehov (Trafa 2018). 

Hänsynsmålet syftar till att transportsystemets utformning ska främja säkerhet, miljö 

och hälsa. Dödsfall och skador ska minimeras samtidigt som målet ska bidra till det 

övergripande generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt till en förbättrad hälsa 

(Trafa 2018).  

När åtgärdsvalsstudien är avslutad och resultatet läggs in i åtgärdsvalsstudieportalen 

kan de ansvariga aktörerna besluta om fortsatt hantering. Fortsatt hantering kan 

betyda att underlaget från åtgärdsvalsstudien resulterar i ett åtgärdsprogram, specifik 

åtgärd eller till ett paket av åtgärder. Fortsatt hantering kan också innebära att 

underlaget bidrar till att starta en planeringsprocess enligt väglagen och lagen om 

byggande om väg. Samtidigt som fortsatt hantering kan innebära planändring enligt 

plan- och bygglagen (Trafikverket 2015).  

 

Arbetsprocessen  

Arbetsprocessen för åtgärdsvalsstudien inleds med ett brett perspektiv där kunskap, 

tankar och dialoger samlas och bearbetas. Det är viktigt att vara mottaglig för idéer och 

dialoger så att starten av processen inte begränsas av ett smalt perspektiv. När 

åtgärdsvalsstudien utvecklats och arbetsprocessen har tagit fart kommer perspektivet 

att succesivt minska. Konkreta förslag och logiska slutsatser blir resultatet som 

presenteras sist i åtgärdsvalsstudien. Likt de flesta former av analyser och studier på 

en strategisk nivå handlar mycket om att förstå hur enskilda problemlösningar kan 

komma att vara en stor del i en långsiktig hållbar utveckling (Trafikverket 2015). 

Arbetsprocessen är uppdelad i fyra olika faser. De fyra olika faserna är Initiera, Förstå 

situationen, Pröva tänkbara lösningar samt Forma inriktning och rekommendera 

åtgärder. Faserna är separata men i praktiken är inte processen linjär. Det är ofta som 

det är nödvändigt att gå fram och tillbaka mellan de olika faserna för att se projektet 
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ur ett nytt perspektiv och således få fram ett så bra resultat som möjligt (Trafikverket 

2015). 

 

Initiera 

Initiera är den första fasen i arbetsprocessen för åtgärdsvalsstudier där initiativet till 

en åtgärdsvalsstudie tas av kommun eller av andra aktörer. Initiativ till upprättade av 

åtgärdsvalsstudier ska ske ifall det kan finnas någon åtgärd som bidrar till 

transportpolitiska mål, hållbar framtid samt att den föreslagna åtgärden ska resultera 

i samhällsnytta. Resurser och nyckelkompetenser undersöks och tas fram så att 

undersökningen blir möjlig (Trafikverket 2015). Organisering av arbetsgrupper och 

hur arbetsprocessen ska utformas i fasen Initiera.  Beslut om samordning med andra 

planeringsaktiviteter tas sedan. En tidsplan för processen planeras och en 

projektbeskrivning ska utarbetas där en beskrivning av bakgrunden, det övergripande 

problemet och syftet med åtgärdsvalsstudien beskrivs. Vem som gör vad i processen, 

organisering av arbetet, en geografisk avgränsning samt kostnadsram för 

åtgärdsvalsstudien ska ingå i fasen. Vidare ska eventuella kopplingar till regionala och 

kommunala planer samt andra strategidokument klargöras. Det övergripande syftet 

som formulerats i åtgärdsvalsstudien ska vara konkret och tydligt (Trafikverket 2015). 

 

Förstå situationen  

Att förstå situationen är den andra fasen i arbetsprocessen och handlar främst om att 

noggrant studera behoven, bristerna och problemen. Problemen ska undersökas, 

orsakerna ska belysas och därefter ska problemen preciseras. Ett brett underlag krävs 

för att problemen och behoven ska uppmärksammas. Detta kräver ibland att dialoger 

med aktörer och andra intressenter som berörs av problemet ska föras. 

Intressentanalys är en modell som kartlägger intressenter, på vilket sätt de är 

intresserade samt hur de kan involveras och nås i processen (Trafikverket 2015).  

Underlag krävs för att kunna formulera mer precisa problem samt för att avgränsa 

åtgärdsvalsstudien. Från fasen Initiera hämtas en stor del underlaget resterande del 

av underlaget samlas främst in från befintliga databaser. Underlag om 

transportsystem, förhållanden som har bäring på miljö och hälsa samt trafiksäkerhet 

behöver samlas in. Avgränsningen är väldigt viktig eftersom åtgärdsvalsstudien inte 

får vara för omfattande. Avgränsningen gäller både geografiskt, innehållsmässigt samt 

tidsmässigt. En avgränsning gällande transportsystem gestaltas också i syfte att 

bestämma vilka delar av transportsystemet som ingår, exempelvis väg eller järnväg 

(Trafikverket 2015).  

Beskrivning av nuläge krävs för att i denna fas komma fram till en preciserad 

problembeskrivning där underlaget visar behovet av åtgärdsvalsstudier. Trafikverket 

tycker att utvecklingen av problemet och hur det kan påverka transportsystemet i 

framtiden är relevant att studera. Om ingen åtgärd utförs och problemet kvarstår ska 
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konsekvenserna av det beskrivas under en rubrik som namnges nollalternativet. Detta 

för att vidare kunna bedöma effekter av tänkbara åtgärder. Ifall alla aktörer enats om 

nulägesbeskrivningen samt vilka problem som behöver åtgärdas är nästa steg att 

formulera preciserade mål för åtgärderna. Målen anger ambitionsnivån och ska vara 

realistiska, konkreta och möjliga att nå (Trafikverket 2015). 

 

Pröva tänkbara lösningar 

Att pröva tänkbara lösningar är den tredje fasen där alternativa åtgärdstyper 

analyseras med hjälp av fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen lyder 1) Tänk om 2) 

Optimera 3) Bygg om 4) Bygg nytt. Med hjälp av fyrstegsprincipen kan olika typer av 

åtgärder analyseras. Av analysen formas olika inriktningar där förslagets funktion och 

nytta presenteras. Kompletterat med förslaget finns det en beräknad 

kostnadseffektivitet. För att samla in ytterligare kunskap och information om lösningar 

kan en workshop med aktörer och intressenter anordnas. När ny information 

inhämtats kan inriktningar utformas som relateras till kommande åtgärdspaket. 

Inriktningarna kan reglera den ekonomiska omfattningen, tidsperspektiv för 

genomförande och typer av åtgärder. Alternativa möjliga lösningar skapas när flera 

alternativ kan uppfylla ett syfte och mål. (Trafikverket 2015).  

Alternativen bedöms, analyseras och jämförs sedan. En checklista kan användas som 

hjälp med att visa fördelar respektive nackdelar med alternativen. Jämförelse 

processen blir också enkel att utföra med hjälp av en checklista. Som checklista kan 

SEB-blanketten användas. SEB står för samlad effektbedömning och är en metod som 

Trafikverket använder sig av inom transportplaneringen. Åtgärdsvalsstudier kan leda 

till stora konsekvenser och effekter, det är därför viktigt att analysera brett. Hur kan 

miljö, hälsa, klimat och mark komma att påverkas av det rekommenderade förslaget 

som åtgärdsvalsstudien presenterar (Trafikverket 2015). 

 

Rekommenderade åtgärder 

Forma en inriktning och rekommendera åtgärder är den sista fasen i arbetsprocessen 

för åtgärdsvalsstudier. Av resultatet från fas tre, pröva tänkbara lösningar, 

sammanställs de bästa förslagen. En övergripande inriktning formas och kontrolleras 

där realiteten i åtgärderna undersöks. Åtgärdspaketen eller de alternativa förslagen till 

åtgärd justeras därefter och en uppskattning av kostnader, effekter samt konsekvenser 

av förslaget beskrivs i den föreslagna åtgärden. Hur förslaget uppfyller funktionella 

mål, det transportpolitiska målet med delmål samt miljökvalitetsmål ska också 

beskrivas (Trafikverket 2015).  

Om åtgärderna berör eller påverkar statlig transportinfrastruktur ska en samlad 

effektbedömning utföras. Den samlade effektbedömningen kan i kort och koncis form 

sammanfatta hur den föreslagna åtgärden kan ge effekter samt kostnaden för den. Det 

sista stegen som sker innan åtgärderna lämnas in är en slutlig kvalitetssäkring där en 
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remiss skickas in eller dialoger med olika intressenter sker. När det är klart lämnas 

redovisningen av åtgärdsvalsstudien till uppdragsgivaren och till de som beslutar 

huruvida de rekommenderade åtgärderna ska användas. När åtgärdsvalsstudien är 

avslutad lämnas förslaget i åtgärdsbanken (Trafikverket 2015).  

När åtgärdsvalsstudien är klar karakteriseras den ofta av följande punkter.  

 Alternativa lösningar som är redovisade i åtgärdsvalsstudien som har bedömts 

som kostnadseffektiva.  

 Åtgärdstyperna/paketen som redovisas bidrar till att lösa det problem som 

åtgärdsvalsstudien grundats på samt uppfyller det transportpolitiska målet och 

miljömål som är kopplat till det.  

 De redovisade alternativen är bedömda på ett jämbördigt sätt som grund för de 

åtgärdspaket som redovisas.  

Fyrstegsprincipen är en metod som tillämpas när lösningar på transportproblem 

utformas. Metoden gör att förslagen som utformas ska vara så effektiva och hållbara 

som möjligt. Inom fyrstegsprincipen finns det fyra olika steg. Första steget är Tänk om 

och andra steget är Optimera. De första två stegen är kostnadseffektiva och försöker 

effektivisera användningen av det befintliga transportsystemet. Det tredje steget är 

Bygga om och det fjärde steget är Bygg nytt. De tre första stegen anses vara enklare 

åtgärder som kostnadseffektivt kan ge måluppfyllelse med god effekt. 

Fyrstegsprincipen kopplas ihop med fas tre i arbetsprocessen, Pröva tänkbara 

lösningar. I den fasen ska de alternativa lösningarna identifieras med stöd av 

fyrstegsprincipen (Trafikverket 2015).  

 

3 Riksrevisionens granskning  
 

Riksrevisionen granskade hur fyrstegsprincipen tillämpas inom 

transportinfrastruktur. Granskningen publicerades 2018 och syftet med granskningen 

var att undersöka om fyrstegsprincipen tillämpas såsom statsmakterna avsett. 

Fyrstegsprincipen initierades i transportplaneringen 1997 av dåvarande Vägverket. 

Modellen analyserade billiga åtgärder istället för mer kostsamma åtgärder. 

Fyrstegsprincipen främjar en systematisk undersökning av möjliga 

investeringsalternativ. När metoden först initierades var det svårt att få genomslag i 

den faktiska planeringen. Detta problem kvarstår inte idag då Trafikverket menar att 

metoden är vägledande och tillämpas i dagens planering (Riksrevisionen 2018).  

Granskningen utfördes med hjälp av dokumentstudier, intervjuer med företrädare för 

länsstyrelser, näringsdepartementet, trafikanalys, Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) samt trafikforskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Flertalet 

åtgärdsvalsstudier har granskats där även de som arbetar med framtagande av 

åtgärdsvalsstudier deltagit i intervjuer (Riksrevisionen 2018). 
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Resultatet från granskningen visade att steg 1 åtgärder i fyrstegsprincipen sällan går 

att använda för att eliminera brister i transportinfrastruktur. Målet med 

fyrstegsprincipen är att alla fyra steg ska prövas stegvis i processen för 

åtgärdsvalsstudier (Riksrevisionen 2018). De fyra stegen prövas dock inte alltid i 

åtgärdsvalsstudier. I ungefär hälften av alla åtgärdsvalsstudier som Riksrevisionen 

granskade saknades det prövning av klass 1 åtgärder. Problemet som granskningen 

redovisar är att kostsamma åtgärder lätt prioriteras före mindre kostsamma åtgärder. 

Mindre kostsamma åtgärderna kan ibland ses som ett komplement till de mer 

kostsamma åtgärderna istället för en lösning på problemet. Intentionen om att pröva 

de olika stegen i fyrstegsprocessen uppfylls därmed inte. Riksrevisionens granskning 

lyfter även fram problematik gällande steg 1 åtgärders effektivitet när det gäller att lösa 

enskilda brister i transportsystemet. Förutsättningarna för att använda steg 1 åtgärder 

finns inte då Trafikverket inte har möjlighet att finansiera och genomföra mindre steg 

1 åtgärder (Riksrevisionen 2018).  

Andra problem som Riksrevisionens granskning lyfter fram är att det 

trafikslagsövergripande perspektivet inte fått tillräckligt genomslag och att 

åtgärdsvalsstudier som underlag för åtgärdsval behöver förbättras. Det 

trafikslagsövergripande perspektivet syftar till att fyrstegsprincipen ska tillämpas för 

alla transportslag. Det syftar också till att pröva åtgärdsval för att undersöka om 

lösningen kan finnas i olika trafikslag. Problemets härkomst finns i den för ofta svagt 

formulerade bristbeskrivning/problembeskrivning som Trafikverket utför vilket 

resulterar i att underlaget för fortsatt planering blir för litet. Med bristande beskrivning 

av problem blir förslag till olika trafikslag lidande då de inte prövas i lika stor 

utsträckning som de bör. (Riksrevisionen 2018).  

De brister som leder till att åtgärdsvalsstudier som underlag för åtgärdsval behöver 

förbättras är dåligt arbete med leveranskvalitéer och en brist av en kvantitativ 

samhällsekonomisk beräkning som stödjer åtgärdsvalet. Ett annat problem som 

granskningen redovisar är bristen av en ”mall” att jämföra 

brist/problembeskrivningen med. Kompletteras bristbeskrivningen med jämförande 

information, som visar en godkänd nivå kan allvaret i problemet inses och förståelse 

skapas om vilka åtgärder som är aktuella (Riksrevisionen 2018).  

Åtgärdsvalsstudier ska i slutet presentera tydliga åtgärder till problemet som finns 

inom transportsystemet. Trots det visar granskningen att flertalet åtgärdsvalsstudier 

avslutas utan något tydligt förslag till åtgärd. Detta är ett stort problem då 

åtgärdsvalsstudiers mål är att redovisa förslag till åtgärder. I många åtgärdsvalsstudier 

saknas det även förslag till finansiering (Riksrevisionen 2018).  
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4 Tidigare studier 

 

4.1 Nyttan med åtgärdsvalsstudier  

 

I studien Meningen med gemensamma planeringssammanhang: en studie i nyttan 

med åtgärdsvalsstudier har Tornberg och Odhage (2018) undersökt vilka positiva 

konsekvenser som åtgärdsvalsstudier bidrar till att skapa, samt hur realiserandet av 

nyttorna påverkas av olika förutsättningar. Studien redogör för teoretiska resonemang 

som ska öka förståelsen för vilken typ av nytta som åtgärdsvalsstudier kan ge. Tre 

konkreta resonemang förs i studien där Tornberg och Odhage redovisar hur de olika 

planeringstraditionerna uppfattas och kan tolkas ihop med transportplanering. 

Klassisk rationell planering har traditionellt sett kopplats ihop med 

transportplanering. Fokus ligger på effektivitet där åtgärder ska ge så bra resultat som 

möjligt till den minsta kostnaden. Huvuduppgiften för planerare blir att finna den 

bästa möjliga lösningen på ett problem som planeraren själv identifierat. Inom klassisk 

rationell planering finns det flera perspektiv såsom instrumentell och teknisk 

rationalitet.  Det finns dock några begränsningar inom det klassiska rationella 

perspektivet och det tekniska rationella perspektivet. Begränsningarna är att det 

uppstår problem när information och underlag är bristfällig. Ett tunt underlag med för 

lite data kan leda till att föreslagna åtgärder inte blir effektiva. Den mänskliga faktorn 

vid hantering av komplexa problem är en annan begränsning (Tornberg & Odhage 

2018). Den tekniska rationaliteten eftersträvar att finna den optimala lösningen på ett 

problem. Inom transportplanering tillämpas den tekniska rationaliteten i tekniska 

analyser samt modeller kopplat till trafikprognoser. Bristen som den tekniska 

rationaliteten har är att någon djupare förståelse för problem inte efterfrågas 

(Tornberg & Odhage 2018).  

Den kommunikativa rationaliteten grundas på att få en djup och gemensam bild av 

problemen (Tornberg & Odhage 2018). En ökad förståelse är något som genomsyras i 

den kommunikativa rationaliteten. Det är även viktigt att skapa en förståelse om vilka 

mål som är värda att eftersträva (Tornberg & Odhage 2018). För att få förståelse och 

bilda sig en uppfattning kring problemen och målen krävs det dialoger. Med hjälp av 

dialoger skapas det en gemensam bild och samsyn av både problemen och målen. Inom 

transportplaneringen finns det i stor utsträckning dialogbaserade planeringsformer. I 

åtgärdsvalsstudier används dialoger mellan aktörer och intressenter, även i andra 

delar av planeringen använder sig Trafikverket av dialoger i ett tidigt skede av 

planeringen för att skapa en gemensam samsyn om övergripande frågor (Tornberg & 

Odhage 2018).  

Strategisk rationalitet är det sista perspektivet som presenteras i studien. Strategisk 

rationalitet är olik kommunikativ rationalitet och teknisk rationalitet eftersom 

strategisk rationalitet undersöker vad som får aktörer att handla på det sätt de gjort. 

Istället för att fokusera på effekterna av åtgärder syftar strategisk rationalitet till 

handlandet med handlingsförmåga i fokus. Konkreta exempel på strategisk rationalitet 
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i transportplanering finns i åtgärdsplanering. Åtgärdsplanering är beroende av en 

institutionell kontext där exempelvis regionala intressen påverkar hur planeringen 

drivs och hur den färdiga produkten ser ut (Tornberg & Odhage 2018).  

Tornberg och Odhage (2018) resonerar vidare om att åtgärdsvalsstudier innehåller 

inslag av alla de tidigare nämnda planeringstyperna. De är inte lika varandra och 

förekommer främst i planeringen parallellt. Olika rationaliteter ska tillämpas olika 

mycket beroende på situationen och vilken fas i processen som är aktuell. De tre 

planeringstyperna kan ibland komplettera varandra (Tornberg & Odhage 2018).  

 

5 Metod  
 

5.1 Metodval  

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har studien utförts med hjälp av en 

kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa delen utgörs av litteraturstudier och fyra 

åtgärdsvalsstudier. Åtgärdsvalsstudierna är dokumentära datorkällor (Denscombe 

2016) och validiteten i dokumentära källor beskrivs senare i studien under rubriken 

Dokumentära källors validitet. Åtgärdsvalsstudierna tillhandahölls av Trafikverket 

Region Nord och Region Mitt. Litteraturstudierna har bestått av tidigare studier, en 

avhandling angående åtgärdsvalsstudier, Riksrevisionens granskning samt 

Trafikverkets Handledning 2015:171. Riksrevisionens granskning, tidigare studier och 

beskrivningar syftar till att ge underlag och öka förståelsen för vad åtgärdsvalsstudier 

är samt vilken funktion det har i planeringen.  

Genom att granska åtgärdsvalsstudier bildades en uppfattning om hur väl de stämmer 

överens med Trafikverkets handledningsmall. Dokumentanalys är den analysmetod 

som använts i denna studie. Under rubriken ”Dokumentanalys” redogörs hur analysen 

av åtgärdsvalsstudierna utförts.  

 

5.2 Åtgärdsvalsstudier  

 

5.2.1 Val av åtgärdsvalsstudier 

 

Valet av åtgärdsvalsstudierna som skulle undersökas och beskrivas grundades på ett 

bekvämlighetsurval. Inslag av bekvämlighetsurval är vanligt i många studiers 

urvalsprocedur (Denscombe 2016). De åtgärdsvalsstudier som valdes ut till underlag 

för denna studie är från Region Nord och Region Mitt. Region Nord inkluderar 

Västerbotten och är geografiskt sett Umeå universitets närmsta regionkontor. Region 

Mitt är den region som ligger närmast Region Nord och den geografiska räckvidden 

blir således liten som möjligt. Denna studie syftar till att undersöka två regioner och 

dess arbete med åtgärdsvalsstudier. Region Nord har tidigare fört samtal med Region 
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Mitt där de två regionerna har haft intresse att tillsammans se hur väl deras arbete 

följer handledningsmallen. Detta gjorde att valet av regioner faller sig naturligt ur ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe 2016). Åtgärdsvalsstudierna som blev utvalda är fyra 

olika åtgärdsvalsstudier där olika transportslag är inkopplade. Eftersom 

åtgärdsvalsstudierna ska anknyta till handledningsmallen är det en fördel om alla 

utvalda åtgärdsvalsstudier är upprättade efter att handledningsmallen var publicerad. 

Handledningsmallen publicerades 2015 och ingen av de utvalda åtgärdsvalsstudierna 

är gjord innan publiceringen av handledningsmallen.  

 

5.2.2 Studerande av åtgärdsvalsstudier 

 

Denna studie har använt dokument som den primära källan till underlag. Dokument 

kan vara artiklar, rapporter, videor samt bilder (Denscombe 2016). I detta fall är de 

utvalda åtgärdsvalsstudierna de dokument som granskats. Det finns fördelar med att 

använda dokument som källa. En fördel är att dokument innehåller information som 

kan användas som belägg för något (Denscombe 2016). En annan fördel med 

dokument är att det är en permanent handling. När dokumenten publiceras är deras 

existens långvarig (Denscombe 2016). De åtgärdsvalsstudier som är underlaget för 

denna studie granskas var för sig. Fokus har legat på att studera de utvalda delarna i 

processen för att sedan koppla till handledningsmallen och uppmärksamma eventuella 

likheter eller skillnader åtgärdsvalsstudierna emellan.  

 

5.2.3 Studerande av åtgärdsvalsstudier Handledning 2015:171 

 

Handledningsmallen som Trafikverket presenterade 2015 fungerar som ett ramverk 

och en mall för hur åtgärdsvalsstudier fungerar och tillvägagångssättet för metoden 

åtgärdsvalsstudier. Handledningsmallen ger inte all information om alla faser eller 

detaljerad information om hur en åtgärdsvalsstudie ska se ut men ger ändå tydliga 

riktlinjer för vad som är viktigt att ta med i innehållet (Trafikverket 2015). Studerandet 

av handledningsmallen pågick under hela studien. Med hjälp av handledningsmallen 

bildades en uppfattning om hur processen med åtgärdsvalsstudier går till. Först 

studerades den för att skapa en bild av processen från start till färdiga åtgärder. Sedan 

analyserades handledningsmallen för att se vilket innehåll, dokumentation och andra 

åtaganden som ska ske i varje fas. Tillsammans med studerandet av 

åtgärdsvalsstudierna har handledningsmallen studerats för att se hur tolkningar och 

kopplingar av den sker. Detta i sin tur gjorde det möjligt att se eventuella skillnader 

och likheter mellan åtgärdsvalsstudierna.  

 

5.2.4 Dokumentära källors validitet 

 

Det finns ett antal grundläggande kriterier som Denscombe (2016) anser är väldigt 

viktigt att kunna svara på för att validiteten för dokumentär forskning ska anses vara 
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god. Forskarens skyldighet är att ha dessa grundläggande kriterier i åtanke under 

studiens gång. Dokumentära källor får inte bejakas ”som de är” utan källorna ska 

utvärderas i förhållande till grundkriterierna för validitet.  

Grundkriterierna för dokumentära källors validitet baseras på om dokumentet är äkta, 

om det är typiskt för sin sort, om innebörden är tydlig samt hur trovärdigt dokumentet 

är (Denscombe 2016). Trovärdigheten på dokumentet kan bedömas genom att 

undersöka vem som skrivit det och i vilket syfte det har utförts samt när dokumentet 

har skrivits. Ett annat sätt att undersöka dokumentets trovärdighet är att förstå ifall 

dokumentets innehåll påverkas av fel eller av förutfattade meningar (Denscombe 

2016). I denna studie har Trafikverket tillsammans med ett fåtal andra aktörer varit 

författare till de dokument som har beskrivits och analyserats. Validiteten i 

dokumenten stärks då Trafikverket varit med och utformat dem samt att Trafikverket 

själv har publicerat handledningsmallen. 

 

5.3 Etiska aspekter 

 

Det finns ett antal principer som ska uppfyllas för att studien ska anses vara etiskt 

genomförd (Denscombe 2016). Till denna studie har varken intervjuer, observationer 

eller frågeformulär använts eller varit grund till underlag. Istället har litteratur och 

dokument varit det material som undersökts och analyserats. Den tredje principen är 

relevant för denna studie. Den tredje principen handlar om att studien ska vara ärlig 

och att studiens arbetsprocess ska vara öppen (Denscombe 2016). Eftersom 

åtgärdsvalsstudierna är från olika regioner är det väldigt viktigt att processen är öppen 

och ärlig så att åtgärdsvalsstudierna analyseras och undersöks på ett rättvist sätt. Ifall 

olikheter mellan åtgärdsvalsstudierna och regionerna anträffas ska dessa på ett 

opartiskt och objektivt sätt beskrivas.  

 

5.4 Tillvägagångssätt  

 

Tillhandahållande av material sköttes av Trafikverket Region Nord och Region Mitt 

som överlämnade de fyra åtgärdsvalsstudierna. Tillsammans med Trafikverket Region 

Nord och Region Mitt har utvalda delar i processen för åtgärdsvalsstudier pekats ut 

som intressanta att beskriva och undersöka. Som tidigare nämnt i avgränsningen är de 

utvalda delarna bristbeskrivning, projektbeskrivning, beslut om fortsatt hantering, 

målbeskrivning samt förslag till rekommenderade åtgärder. Dessa delar kommer att 

beskrivas under rubriken Beskrivning av åtgärdsvalsstudier. 

 

5.5 Dokumentanalys 

 

För att undersöka i vilken utsträckning Trafikverket uppfyller de föreskrifter som 

uppställs i handledningsmallen har utvalda delar av åtgärdsvalsstudierna beskrivits 

och sammanfattats. Med dokumentanalys som verktyg plockas de viktigaste 
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komponenterna ut och underlättar en sammanställning av dokument (Olsson & 

Sörensen 2011). Utifrån handledningsmallens riktlinjer kommer åtgärdsvalsstudierna 

jämföras mot mallen. Detta kommer slutligen att visa likheter och olikheter mellan 

åtgärdsvalsstudierna samt hur väl Trafikverket uppfyller handledningsmallens 

föreskrifter.  

 

6 Beskrivning av åtgärdsvalsstudier  

 

6.1 Handledningsmallens riktlinjer  

 

Handledningsmallens riktlinjer inom projektbeskrivning, problembeskrivning, 

målbeskrivning, beslut om fortsatt hantering samt förslag till rekommenderade 

åtgärder beskrivs under denna rubrik. 

 

Projektbeskrivningen 

Projektbeskrivningen skrivs av aktörer som en överenskommelse för att 

åtgärdsvalsstudien ska utföras. Detta sker i första fasen som heter Initiera. 

Projektbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av bakgrunden, en övergripande 

beskrivning av dels problemet, dels målet och syftet med åtgärdsvalsstudien. 

Projektbeskrivningen ska även innehålla en geografisk avgränsning, organisering av 

arbetet där det tydligt framgår vem som ansvarar för vad, tidsplan för 

åtgärdsvalsstudien samt kostnadsram för arbetet. Till detta bör även ett förväntat 

resultat och dokumentation presenteras. Dokumentationen innehåller främst 

information som bedöms som relevant och viktig, exempel på det är uttryckta behov 

och brister (Trafikverket 2015). 

 

Problembeskrivning 

Problembeskrivning sker i den andra fasen som heter Förstå situationen. 

Problembeskrivningen utvecklas av aktörerna som utför åtgärdsvalsstudien. 

Innehållet i beskrivningen ska förklara och beskriva vem och vilka som har behov, eller 

påverkas av ett problem i transportsystemet. Vad för typ av transporter eller resor som 

åtgärdsvalsstudien fokuserar på samt en tydlig beskrivning av vad problemet eller 

behovet är. Om problemet gäller kvalitén på transportsystemet ska det framgå i 

problembeskrivningen, vilka färdmedel som är aktuella i fallet samt vilket 

huvudproblem som åtgärdsvalsstudien fokuserar på (Trafikverket 2015).  
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Målbeskrivning  

Målbeskrivning sker i den andra fasen där precisering av mål och problembeskrivning 

är viktiga delar i arbetet. Problembeskrivningen presenterar vad som är problemet i 

transportsystemet. Med hjälp av problembeskrivning och beskrivning av nuläge kan 

mål formuleras. Målen anger ambitionsnivå och kvalitetsnivå som ska vara tydliga, 

realistiska och preciserade, vilket ökar förståelsen för vad målen ska åstadkomma 

(Trafikverket 2015). 

 

Rekommenderade åtgärder 

Förslag till rekommenderade åtgärder sker i den sista fasen för åtgärdsvalsstudier. 

Förslagen eller paketen ska vara få till antalet där en beskrivning av förslagen har 

utarbetats. Beskrivningen ska innehålla förväntade effekter av förslaget, hur 

transportpolitiska mål, funktionsmål, delmål samt miljömål kommer att påverkas av 

förslaget. Det ska vara funktionellt beskrivet och inte för detaljerat eftersom detaljer 

utformas i ett senare skede av planeringen (Trafikverket 2015). 

När åtgärdsvalsstudien är helt färdigställd och de föreslagna åtgärderna på problemet 

är inlämnade i åtgärdsbanken som är en del av åtgärdsvalsstudieportalen, kan beslut 

om fortsatt hantering tas (Trafikverket 2015). 

 

Beslut om fortsatt hantering  

Ett beslut om fortsatt hantering kan i slutändan sluta upp i en vägplan eller 

järnvägsplan (Trafikverket 2015). Beslutet ska innehålla en redovisning och 

motivering av inriktningen som har valts, redovisning av ifall och när en fortsatt 

process/planering om åtgärder behöver utformas. De aktörer som ansvarar för 

hantering ska presenteras tillsammans med andra faktorer som kan påverka 

tidsplanering med kopplingar till andra projekt. Tänkbar finansieringsform för fortsatt 

hantering ska också finnas med i beslut om fortsatt hantering. Eventuellt beslut om 

fortsatt hantering ska helst finnas i åtgärdsvalsstudien eller i ett dokument som 

sammanfogas med åtgärdsvalsstudien och som återkopplar tillbaka till den 

(Trafikverket 2015).  

 

6.2 Åtgärdsvalsstudier 

 

6.2.1 Projektbeskrivning  
 

Region Nords åtgärdsvalsstudie Väg 95 genom Arjeplog, trafiksäkerhetsbrister 

startade 2016 och avslutades ungefär ett år senare. Trafikverket Region Nord har 

tillsammans med Arjeplog kommun tagit fram åtgärdsvalsstudien. Rubriken 

Bakgrund i åtgärdsvalsstudien sammanfattar övergripande varför en 

åtgärdsvalsstudie behövs och det övergripande syftet med lösningarna som är 
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resultatet av åtgärdsvalsstudien. Under samma rubrik finns det kostnadsramar för 

genomförande av föreslagna åtgärder och en översiktlig förklaring av arbetsprocessen 

med organisering av arbetet. Under rubriken Bakgrund presenteras det att 

åtgärdsvalsstudien är utformad på grund av att trafiksäkerhetsbristen anses vara för 

hög. Det gäller väg 95 som går genom Arjeplog där vägen är bred och det tillåts höga 

hastigheter. I Norge byggs Tjernfjellstunneln som kommer medföra ökad trafik på väg 

95 genom Arjeplog. Detta gör att åtgärder för att säkerställa trafiksäkerhet blir aktuellt. 

Det främsta problemet med väg 95 är de korsningspunkter som finns i Arjeplog där 

trafiksäkerheten för fordonstrafik och oskyddade trafikanter behöver undersökas. Det 

övergripande syftet är kort och koncist, det finns ett behov att hitta lösningar som 

bidrar till ökad trafiksäkerhet. Den geografiska avgränsningen blev fastslagen efter den 

första workshopen och sätts från Galtiskorsningen till Lippikorsningen på väg 95. Med 

hjälp av en karta kan området märkas ut och visa det exakta studieområdet.  

Under rubriken Arbetsprocessen och organisering av arbetet presenteras det att 

Trafikverket anordnat två workshops där Arjeplogs kommun och Trafikverket 

medverkat. I dessa workshops har brister och mål samt tänkbara lösningar diskuterats. 

Lösningarna har värderats mot de mål som finns presenterade under målbeskrivning 

och sedan redovisats för kommunen. Andra brister som kompletterar redovisad 

problematik presenteras också i bakgrunden. Där anses parkerade lastbilar skapa 

problem för trafik och miljö. Någon kostnadsram för genomförande av 

åtgärder/lösningar presenteras inte.  

Region Nords andra åtgärdsvalsstudie E12 stråket går från Mo i Rana i väst till 

Helsingfors i öst. Trafikverket Nord står som ansvarig för åtgärdsvalsstudien. 

Åtgärdsvalsstudien är uppbyggd på det sätt att beroende på vilken del av 

åtgärdsvalsstudien som undersöks går det att utläsa vilken av arbetsprocessens faser 

åtgärdsvalsstudien kopplar till. I Initiera fasen presenteras syftet, det är att analysera 

brister och problem för att sedan finna effektiva åtgärder och lösningar till dem. 

Åtgärdsvalsstudien ska tydliggöra vem som bär ansvaret för genomförande av fortsatta 

utredningar och åtgärder. Arbetet med åtgärdsvalsstudien har utförts av en 

arbetsgrupp, processgrupp och slutligen en intern styrgrupp inom Trafikverket. 

Trafikverket i Sverige, Norge och Finland, tjänstemän från många av 

Västerbottenskommuner, länsstyrelse och landstinget i Västerbotten, Region 

Västerbotten med övriga organisationer bildar tillsammans arbetsgruppen som deltog 

på workshops. Processgruppen består av Region Västerbotten, södra Österbottens 

NTM-central och representanter från kommuner i Västerbotten med flera. 

Processgruppen har granskat arbetsmaterial från workshops samt förankrat 

projektupplägget för åtgärdsvalsstudien. Trafikverket ansvarar tillsammans med 

Sweco för utredningar och arbetet.  

Mer detaljerat om arbetsprocessen och när workshops ägde rum finns beskrivet under 

rubriken Arbetsprocess. Totalt genomfördes fyra workshops.  

Den geografiska avgränsningen är väg E12, stråket genom Sverige. Hela väg E12 går 

från Mo I Rana till Helsingfors och är totalt 91 mil lång. Åtgärdsvalsstudien beaktar 
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hela stråket men fokus ligger på stråket genom Sverige. Alla transportslag ska 

undersökas, huvudfokus ligger dock på väg E12.  

Arbetet med Region Mitts åtgärdsvalsstudie Åsarna genomfart E45 startade i 

november 2015 och avslutades i januari 2018. Bakgrund och syfte är den första 

rubriken i åtgärdsvalsstudien. I åtgärdsvalsstudien finns det presenterat vilken fas i 

arbetsprocessen som innehållet syftar på. Bakgrund och syfte är utförd i den första 

fasen Initiera. I samband med en fördjupad översiktsplan för tätorten Åsarna har 

Trafikverket och Bergs kommun beslutat att en åtgärdsvalsstudie behövs. 

Övergripande förklaring av problemet presenteras under rubriken Problembild. 

Problemet som presenteras är kopplat till väg E45 som går rakt genom Åsarna. På 

grund av höga hastigheter och näringsverksamheter som ligger anslutna till vägen är 

trafikmiljön besvärlig. Inlandsbanan som är en järnväg går parallellt längs E45:an. 

Området mellan vägen och järnvägen ägs till största del av Trafikverket. Området anses 

vara dåligt strukturerat då det främst används till rastplats för biltrafikanter och tyngre 

fordon. Trafikmiljön för oskyddade trafikanter är bristfällig. Det finns trottoarer för 

gående medan cyklister blir hänvisade till väg E45s vägbana. På grund av otydliga och 

felplacerade övergångsmöjligheter korsar gående väg E45, vilket innebär en osäker 

trafikmiljö. Åtgärdsvalsstudien fokuserar främst på person- och godstransporter på 

väg och järnväg. Den geografiska avgränsningen som gjorts är genomfarten genom 

Åsarna som ligger i Bergs kommun. De vägar och järnvägar som är berörda är väg E45 

som har anslutande gator och järnvägen Inlandsbanan. En karta med markeringar 

kompletterar den geografiska avgränsningen. Arbetsprocessen presenteras i slutet av 

åtgärdsvalsstudien. Två workshops har anordnats av Trafikverket. Kontakt med 

berörda aktörer och Bergs kommun har skett löpande.  

Andra åtgärdsvalsstudien från Region Mitt heter Inlandsstråket Dalarna - Jämtland. 

Författare för åtgärdsvalsstudien är Ramboll och ansvarig för genomförandet är 

Trafikverket Region Mitt. Åtgärdsvalsstudien startar med en sammanfattning. Den är 

trafikslagsövergripande och fokuserar på E45 och inlandsbanan som löper genom 

Dalarnas och Jämtlands län. Problemet i åtgärdsvalsstudien är bristen av alternativa 

lokalvägar och att Inlandsbanan är outvecklad. Trafikvolymen är hög och väg E45 

fungerar som både en genomfartsled och lokalgata där gängare och cyklister befinner 

sig. Detta gör att trafiksituationen för oskyddade trafikanter är bristande. Det 

övergripande målet med åtgärdsvalsstudien och de föreslagna åtgärderna presenteras 

under en egen rubrik. Målet är att utveckla ett samhällsekonomiskt, effektivt och 

hållbart transportsystem som alla har tillgänglighet till och är säkert för miljö samt 

hälsa. Transportsystemet ska bidra till att vidareutveckla en attraktiv tillväxtregion. 

Behovet av framtida person- och godstransport är också inkluderat i det övergripande 

målet som har tidsaspekten 2030.  

Det finns tre avgränsningar som presenteras. Första avgränsningen är geografisk, 

andra avgränsningen är innehåll samt den sista avgränsningen är omfattning och 

tidsram för åtgärders genomförande. Den geografiska avgränsningen förtydligar att 

åtgärdsvalsstudien är trafikslagsövergripande och fokuserar främst på inlandsbanan 

och inlandsstråket E45. Stråket genom Dalarnas och Jämtlands län är den geografiska 
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avgränsningen som gjorts. Väg 26, 296 och 310 är också med i avgränsningen eftersom 

de är viktiga matningsvägar till väg E45. Innehållet och omfattningen avgränsas till 

säkerhet, tillgänglighet, miljö- och hälsa. Detta för väg och järnvägstrafik för E45 och 

inlandsbanan. Tidsramen för det övergripande målet sträcker sig till år 2030. Rörande 

arbetsprocessen och organisering av arbetet har Trafikverket ansvarat och anordnat 

tre workshops. På grund av stråkets längd anordnas workshops på olika platser, vilket 

gör att alla intressenter ges samma förutsättning till att delta. Östersund, Mora och 

Sveg var de tre hållplatserna för workshops. Fokus under de workshops som 

anordnades var i Östersund behov, brister och mål för stråket. I Mora var fokus på 

åtgärdsförslag och i Sveg var fokus på fortsatt arbete efter åtgärdsvalsstudien. 

Åtgärdsförslagen som har identifierats har bearbetats av projektgruppen där de gjort 

en kostnadsberäkning och bedömt effekten av förslagen.  

 

6.2.2 Problembeskrivning 
 

Åtgärdsvalsstudie Väg 95 genom Arjeplog, trafiksäkerhetsbrister från Region Nord 

presenterar problembeskrivningen efter kopplingar till mål med hjälp av en bild och 

ett kort stycke text. Problembeskrivningen beskriver likt bakgrunden att riksväg 95 

som löper genom Arjeplog har ett antal farliga korsningar som tillsammans med de 

höga hastigheterna som förekommer på vägen kräver att trafiksäkerheten ses över. 

Fordonstrafik och oskyddade trafikanter är de identifierade grupperna som påverkas 

av trafiksäkerheten. När Tjernfjellstunneln i Norge byggs kommer det innebära en 

ökad trafik på riksväg 95. Med hjälp av workshops prioriterades de problem som 

ansågs påverka trafiksäkerheten.  

Åtgärdsvalsstudie E12 stråket från Region Nord identifierade problem och brister 

genom dialog och workshops. De problem och brister som identifierats har bildat sex 

teman. Första temat är transportkvalitet som tar upp faktorer som brister på väg, 

hastighetsstandard som är för ojämn och bristande systemkapacitet där främst 

järnvägen brister i sin tillförlitlighet och kapacitet. Det andra temat är miljö där 

boendemiljön kring väg E12 inte är god. Bullernivån är hög och tillgång till alternativa 

drivmedel saknas efter sträckan. Låg trafiksäkerhet är det tredje problemet som har 

åtta identifierade problem/brister. Säkerhetsaspekten för oskyddade trafikanter och 

boende nära väg E12 är bristande. Det finns en avsaknad av busshållplatser där 

säkerheten för oskyddade trafikanter är bristande. Under vissa delar av stråket är 

vägen smal och krokig med stor trafikmängd. Det finns också behov av nya rastplatser 

längs väg E12. Gränsöverskridande stråkplanering är det fjärde temat som förespråkar 

en fungerande och långsiktigt hållbar förbindelse över sundet Kvarken. Fler 

flerspråkiga informationsskyltar som ger information finns det också behov av.  

Till den gränsöverskridande stråkplaneringen krävs det en gemensam syn på 

vägstandard inom Europa. Ett annat problem kopplat till det gränsöverskridande 

samarbetet är tullens öppettider mellan Norge och Sverige. Samarbetet med 

vägunderhåll mellan Norge och Sverige fungerar inte optimalt.  



18 
 

Robusthet är det femte temat där problemet är att E12 har en avsaknad av 

omledningsvägar, industrier och bom som kan stänga av vägen vid riksgränsen. 

Intermodalitet är det sista temat där problematiken är att pendlarparkeringar saknas 

för den som vill åka tillsammans eller byta till kollektivtrafik. Bristande kapacitet på 

järnvägen kopplas också till detta tema.  

Region Mitts åtgärdsvalsstudie Åsarna genomfart E45 presenterar i andra fasen som 

heter Förstå situationen en precisering av problem, brister och behov. Detta redovisas 

med hjälp av ett kort stycke text och en bild som pekar ut problem och brister. Med 

hjälp av en workshop identifierades sju brister.  Bristande tillgänglighet för oskyddade 

trafikanter och tunga fordon är två utpekade brister. Väg E45 har bristande säkerhet 

för oskyddade trafikanter, vilket även Inlandsbanan har. Andra brister som 

identifierades var att bilhandeln var hög samtidigt som kollektivtrafikhandeln var låg. 

Vägmiljön upplevdes som sliten och otydlig. En tydligare beskrivning av nuläget finns 

redovisat i ett eget stycke som kommer senare i åtgärdsvalsstudien.  

Åtgärdsvalsstudien Inlandsstråket Dalarna - Jämtland presenterar en 

problembeskrivning som kompletteras med en bristbeskrivning. Problemet är att väg 

E45 är främst en stor motorväg med bra standard med undantaget sträckan genom 

Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län. Vägstandarden är ojämn och 

mötesseparering saknas längs den studerade sträckan med undantag vid passagen av 

Östersund. Sträckan vid Häggenås saknar vägrenar, vilket gör att oskyddade 

trafikanter hänvisas till körbanan. Söder om Sveg finns det ett broparti där vägbredden 

är 5 meter vilket omöjliggör en trafiksituation där två tunga fordon möts. Vägen är 

dragen efter rådande topografi vilket resulterar i ständigt vertikala och horisontella 

kurvor. De flesta olyckorna som sker på vägen är singelolyckor, mötesolyckor och 

viltolyckor. Viltstängsel saknas och vägens sidoområde är osäkrat.  

E45:an och järnvägen korsar varandra vid flera platser inom studieområdet. På 20 

platser där vägen och järnvägen korsar är åtta korsningar försedda med 

bomanläggning. Flera av korsningarna är placerade i kurvor där sikten kan vara 

nedsatt och vägen halkig.  

Inlandsbanan är inte elektrifierad, saknar fjärrblockering och ATC. Järnvägen tillåter 

inte höga hastigheter på grund av den räls och träslipers som den är utrustad med. Den 

största axellast som är tillåten att köra på banan mäter ungefär 20 till 22,5 ton. 

Kompletterat till problembeskrivningen finns rubriken Dagens transportsystem som 

mer detaljerat beskriver transportsystemen. Trafiksäkerheten beskrivs tydligare i en 

egen rubrik. Där presenteras hur många olyckor som skett längs väg E45, hur många 

dödsfall och hur många skador som uppstått. Från workshops skapades en lista där 22 

identifierade brister presenteras. Bristerna hade liknande teman som berörde 

möjligheter till gång och cykel samt tillgängligheten till busshållplatser är bristande. 

Vägstandarden är ojämn, det finns ingen mötesseparering och viltstängsel saknas.  
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6.2.3 Målbeskrivning  
 

Under rubrik fyra i åtgärdsvalsstudien Väg 95 genom Arjeplog, trafiksäkerhetsbrister 

från Region Nord, redovisas mål och kopplingar till mål. En förklaring om vad 

transportpolitiska mål, funktionsmål, hänsynsmål samt miljömål innebär presenteras. 

Några regionala och lokala mål i sammanhanget finns inte presenterade. Målet för 

projektet kopplat till funktionsmålet är att riksväg 95 ska bli säker, trygg att passera 

samt följa för oskyddade trafikanter. Åtgärder som föreslås för oskyddade trafikanter 

ska också gynna och nyttjas av funktionshindrade. Framkomligheten på riksväg 95 ska 

vara så god som möjlig och den angivna hastigheten för vägen ska följas. Med 

förbättrad trafikmiljö för oskyddade trafikanter kommer barn få möjlighet att ta sig till 

skola och fritidsaktiviteter på egen hand. Med kopplingar mot funktionsmålet anses 

det viktigt att möjligheten att röra sig fritt med cykel eller gång ska vara säkrare än vad 

det är i nuläget. Möjligheten att transportera sig utan bil ska vara realistisk. 

Problematiken angående tomkörning i centrum måste få förbättrade förutsättningar 

att hantera problemet. Åtgärderna som föreslås ska utformas med estetisk kvalité. Av 

de 16 miljömål som Sveriges riksdag utformat är det fem mål som direkt påverkas av 

transportsystemet. Dessa är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Endast naturlig 

försörjning, God bebyggd miljö samt Rikt växt- och naturliv. 

Åtgärdsvalsstudie E12 stråket från Region Nord presenterar att utifrån de problem 

som har identifierats och beskrivits har åtgärdsvalsstudiens mål kopplats ihop med 

nationella mål som funktionsmål, miljömål och hänsynsmål. Utöver dessa mål har 

kopplingar till internationella mål, regionala mål samt kommunala/lokala mål gjorts.  

Eftersom väg E12 uppfyller bestämmelser i TEN-T Comprehensive Network kopplas 

denna åtgärdsvalsstudie ihop med internationella mål. Mer detaljerad information om 

TEN-T finns beskrivet i en egen rubrik i åtgärdsvalsstudien.  

Kopplingen till funktionsmålet redovisas med sju benämningar som ska göra att 

funktionsmålets tillgänglighet ska uppnås. Exempel på benämningarna är 

medborgares resor, gång- och cykel och kollektivtrafik. Kopplingen till hänsynsmålet 

redovisas med hjälp av fem grupperingar som definierar målet. Av 16 miljömål är det 

fem mål som direkt berör och påverkas av transportsystemet. Det är Begränsad 

klimatpåverkan, Frisk luft, Naturlig försurning, God bebyggd miljö samt Rikt växt- 

och naturliv. Västerbottens län har tre mål för trafiksystemet. Målen är inom 

tidsramen 2014–2025 och kopplar till denna åtgärdsvalsstudie. Dessa handlar om att 

rese, transport och kommunikationsmöjligheterna är välutvecklade. Lösningarna som 

föreslås ska utformas så att tillgänglighet, långsiktig konkurrenskraft, jämställdhet, 

trygghet, klimat, hälsa och landskap får det bästa utfallet. Sista målet är att samspelet 

mellan transportplanering, regional utvecklingsplanering och fysisk 

samhällsplanering ska bli så gott som möjligt. Fler kopplingar med Mo I Rana, 

Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs, Umeå och Vasa kommun finns beskrivna i 

samma kapitel.  
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Region Mitts åtgärdsvalsstudie Åsarna genomfart E45 presenterar att tillsammans 

med deltagare i en workshop som Trafikverket bjöd in till utformades ett övergripande 

mål och målpreciseringar. Det övergripande målet är att trafikmiljön i Åsarna ska vara 

inbjudande, funktionell, hållbar, tillgänglig och säker för alla trafikanter. Målet 

kommer att bidra till god miljö och hälsa. Totalt fyra målpreciseringar togs fram från 

workshopen. Strävan är att Åsarna ska vara en attraktiv plats för besökare. Säkerheten 

och tillgängligheten ska vara anpassad till lokalsamhällets krav. Oskyddade trafikanter 

ska ha god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet. Förutsättningarna för pendling till 

arbete och skola på väg och järnväg ska båda fungera som ett lokalt 

pendlingsalternativ.  

Åtgärdsvalsstudien Inlandsstråket Dalarna - Jämtland från Region Mitt beskriver 

under rubriken Mål det övergripande målet som även presenteras i 

sammanfattningen. Den koppling som åtgärdsvalsstudien gör till funktionsmålet är att 

väg E45 inte kan uppfylla funktionsmålets krav på vägutformning. Med vägutformning 

förklarar åtgärdsvalsstudien att det främst är trafiksäkerheten och transportkvaliteten 

som är bristande. En förklaring till hänsynsmålet redovisas under kopplingen till 

funktionsmålet, där åtgärderna som föreslås ska bidra till uppfyllelse av hänsynsmålet. 

Det finns inga specifika lokala eller regionala mål som påverkar åtgärdsvalsstudien, det 

övergripande målet finns tidigare redovisat i åtgärdsvalsstudien. Till det övergripande 

målet finns det totalt elva preciserade mål som detaljerat beskriver det övergripande 

målet. De flesta målen handlar om bättre möjlighet till att välja kollektiva och 

miljövänliga transportsätt då klimatpåverkan från transport och resor ska minska. 

Trafiksäkerheten ska vara hög samtidigt som restiderna för långa resor ska reduceras. 

Antalet viltolyckor ska minska och kapaciteten på inlandsbanan ska utvecklas.  

 

6.2.4 Rekommenderade åtgärder 
 

Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder i Region Nords åtgärdsvalsstudie 

väg 95 genom Arjeplog presenteras med sex rekommenderade åtgärder. Åtgärderna 

syftar till en passage, fyra korsningar och entrén till Arjeplog. Förslagen presenterar 

med hjälp av textstycken olika åtgärder för olika platser på riksväg 95. Det gäller 

passage av vägen för oskyddade trafikanter mot Kraja, korsningen vid Silvermuséet, 

korsning riksväg 95 och Lugnetvägen, korsning riksväg 95 och Lappvallsvägen, entrén 

till Arjeplog med start av 50-sträckan samt korsning riksväg 95 och väg 629 

Galtiskorsningen. 

Många åtgärder handlar om belysningen som på flertalet platser måste förbättras. 

Hastigheten är ett annat problem som nämns frekvent, de rekommenderade 

åtgärderna till det är hastighetskameror, påminnande funktioner om hastigheten och 

sänkt hastighet från 70 km/h till 60 km/h. Gångfälla och mittrefug till samhället ska 

upprättas vid två korsningar. Vid flera platser krävs det också en breddning av 

passagens mittrefug. Trafikmärken som påminner om tätbebyggda områden föreslås 
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på flera av de identifierade platserna. Tydligare undersökning och förväntade effekter 

av åtgärderna finns presenterade i studerade åtgärder och i en bifogad bilaga. 

Den övergripande inriktningen som utformas till E12 stråket är att de 

rekommenderade åtgärderna utvecklar stråket ekonomiskt, miljömässigt och effektivt. 

De transportpolitiska målen har stor betydelse för åtgärdsvalsstudien eftersom 

preciseringen av projektmålet utgått från det transportpolitiska målet.  

De föreslagna åtgärderna i Region Nords åtgärdsvalsstudie E12 stråket presenteras i 

en tabell där det finns en kort beskrivning av föreslaget. Bredvid förklaringen av 

förslaget finns det redovisat en ansvarig aktör för genomförandet av förslaget. Slutligen 

finns det kommentarer på förslagen där ytterligare beskrivningar och detaljer 

redovisas. Åtgärderna är i paket där ett paket har flertalet förslag. Paketen är 

framkomlighet och tillgänglighet, drift och underhåll, gång och cykel, möjlighet till 

rastplats, informationsmöjligheter, miljövänligt resande samt omledningsvägar och 

skrymmande transporter. Sista paketet handlar om besöksnäring och större 

transportintensiva investeringar, exempelvis gruvor. Alla förslag inom framkomlighet 

och tillgänglighet föreslår nya åtgärdsvalsstudier för olika områden. Paketen visar inte 

någon information om förslag till finansiering eller koppling till fyrstegsprincipen i de 

rekommenderade åtgärderna. På grund av att det är en övergripande åtgärdsvalsstudie 

har konkreta kostnader inte beräknats eller presenterats då utformningen av 

åtgärderna ej är bestämda.  

Region Mitts åtgärdsvalsstudie Åsarna genomfart E45 presenterar förslag till 

rekommenderade åtgärder i åtgärdspaket. Det finns tre paket som benämns paket A, 

B och C. Paket A presenterar 15 lösningar för trafikmiljö genomfarten. Paket B 

presenterar fyra åtgärder för kollektivtrafiken och paket C presenterar tre åtgärder för 

säkerhet vid järnväg. I åtgärdspaketen står det en beskrivning av åtgärden och vilket 

steg enligt fyrstegprincipen som åtgärden kopplar till. Paket A föreslår nya utredningar 

i syfte att förbättra säkerhet och tillgänglighet. Utredningar och planering om att ta 

bort in- och utfarter och förändrar hastighet föreslås också. En ny infart, en del 

ombyggnationer som kurvuträtning och bredda gång- och cykelbanor är de mer 

omfattande förslagen i paket A. Paket B föreslår vidare planering av kollektivtrafik för 

att öka utbudet av pendlingsparkering och marknadsföring av pendlartrafik samt en 

översyn av befintliga busshållplatser och stationsläge. Paket C föreslår en utredning 

och analys av säkerheten för oskyddade trafikanter längs inlandsbanan. Om analysen 

resulterar i ett konstaterat behov av stängsel mot järnvägen ska stängsel sättas upp. 

Vidare om det föreligger ett behov av en passage för fritidstrafik över järnvägen ska en 

sådan passage upprättas. Tidsaspekt för genomförande, ansvarig aktör och förslag till 

fortsatt planering och hantering beskrivs också i åtgärdspaketen. Slutligen finns det 

redovisat vem som ska finansiera åtgärden samt ett kommentarsfält där eventuella 

oklarheter förtydligas. Ingen åtgärd kopplar till steg 4 i fyrstegsprincipen. Alla 

föreslagna åtgärder som rekommenderas kan lösas med att tänka om, optimera eller 

bygga om. 
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Region Mitts åtgärdsvalsstudie Inlandsstråket Dalarna - Jämtland presenterar 

förslag till rekommenderade åtgärder i åtgärdspaket. Det finns totalt fem åtgärdspaket 

som föreslår åtgärder på olika brister. Det tre första paketen har temat väg medan de 

återstående två paketen har teman som fokuserar på kollektivtrafik och järnväg. 

Benämningen på dem är kollektivpaket och järnvägspaket. Åtgärdspaket ett syftar till 

förbättrad trafiksäkerhet och miljö. Åtgärdspaket två syftar till förbättrad vägstandard. 

Paket tre ger förslag till tätorts- och cykelåtgärder. I åtgärdspaketen står det en 

beskrivning av åtgärden och vilket steg i fyrstegsprincipen som åtgärden kopplar till. 

Förslag till fortsatt hantering och tidsaspekt till genomförandet finns också beskrivet i 

paketet. Slutligen presenteras ansvarig aktör för genomförande och ett förslag till 

eventuell finansiering. Till det finns det en liten ruta med plats för kommentar om den 

föreslagna åtgärden. Vägpaketen ett, två och tre föreslår åtgärder som är mellan steg 1 

till 4 inom fyrstegsprincipen. Kollektivpaketet föreslår åtgärder som är mellan steg 1 

till 3 och Järnvägspaketet föreslår åtgärder som är mellan steg 1–4. Av alla de 

föreslagna åtgärderna är 19 kopplade till steg 1–2 inom fyrstegsprincipen och de 

resterade 15 är kopplade till steg 2–4. Inom vägpaketen är de allra flesta förslagen att 

utredningar ska tillsättas för att undersöka säkerhet och vägstandard för både 

trafikanter samt oskyddade trafikanter. Kollektivpaketet fokuserar på tillgänglighet 

och förbättringar inom kollektivtrafiken. Järnvägspaketet fokuserar på 

underhållsplanering och utredningar för framtida behov.  

 

6.2.5 Beslut om fortsatt hantering 

 

Åtgärdsvalsstudie Väg 95 genom Arjeplog, trafiksäkerhetsbrister redovisar inte 

någon information om fortsatt hantering.  

Åtgärdsvalsstudie E12 Stråket redovisar i rubriken förslag till fortsatt hantering, att 

den kommer att användas som underlag till framtida planeringar. Norges och Finlands 

motsvarighet till Trafikverket och länsplaneupprättaren för Region Västerbotten 

kommer att ta del av materialet från denna åtgärdsvalsstudie.  

Åtgärdsvalsstudie Åsarna genomfart E45 redovisar att alla åtgärdsförslag läggs in i 

åtgärdsbanken. Den fortsatta planeringen och genomförandet av åtgärder sköts av 

ansvarig aktör. Det presenteras också att det inte är säkert att alla förslag genomförs 

bara för att det finns med i listan över rekommenderade åtgärder.  

Åtgärdsvalsstudien Inlandsstråket Dalarna - Jämtland presenterar att alla tre 

vägpaket, kollektivtrafikpaketet och järnvägspaketet kommer att läggas in i 

åtgärdsbanken i väntan på handläggning och eventuellt genomförande.  
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7 Resultat 

 

7.1 Dokumentanalys av åtgärdsvalsstudier 

 

De utvalda delarna av åtgärdsvalsstudierna har beskrivits på ett objektivt sätt. I denna 

del av resultatet presenteras skillnader och likheter mellan åtgärdsvalsstudier samt hur 

väl studierna kopplar till handledningsmallen föreskrifter. 

 

7.1.1 Rekommenderade åtgärder  

 

Ett gemensamt tema som alla fyra åtgärdsvalsstudier har är att de rekommenderade 

åtgärderna/åtgärdspaketen är relevanta och syftar till att åtgärda det problem som 

åtgärdsvalsstudien beskrivit. I början av alla åtgärdsvalsstudier finns det ett 

övergripande syfte och ett problem eller en brist som är i behov av utredning och 

åtgärd. I slutet av åtgärdsvalsstudierna rekommenderas åtgärder som ett underlag och 

en lösning till problemet. Exempelvis, i dessa fyra åtgärdsvalsstudier är alla problem 

och brister olika med vissa undantag. Problematik med bristande säkerhet för 

oskyddade trafikanter är något alla åtgärdsvalsstudier uttryckt i 

problembeskrivningen. För att lösa den situationen har åtgärder som exempelvis 

utredningar för ökad säkerhet, hastighetskameror, breddning av gång- och cykelväg 

samt andra åtgärder kopplade till trafiksäkerhet rekommenderats. I alla förslag finns 

det en beskrivning som tydliggör vad förslaget ska ge för effekt och motiverar vad de 

rekommenderade åtgärderna bidrar med för att lösa problemet. Innan de slutgiltiga 

rekommendationerna presenteras finns det alternativa lösningar. Där beskrivs de 

slutgiltiga åtgärderna samt andra åtgärder som inte tas med i de slutgiltiga 

rekommendationerna. De åtgärder som inte rekommenderas har av olika skäl 

uteslutits som lösningar på problemet. I de alternativa lösningarna finns det en 

detaljerad beskrivning av åtgärderna, dess potentiella effekt och konsekvenser. Från 

den informationen utvecklas förståelsen för de rekommenderade åtgärderna samt hur 

de uppfyller bristerna/problemen som låg till grund för den upprättade 

åtgärdsvalsstudien. 

 

7.1.2 Presentation av åtgärder 

 

Region Mitt ansvarar över åtgärdsvalsstudierna Inlandsstråket Dalarna - Jämtland 

och Åsarna genomfart E45. Presentationen och uppbyggnaden av 

åtgärdsvalsstudierna är identiska. Båda studierna presenterar förslag till åtgärder på 

samma sätt. Åtgärdsvalsstudierna sammanställer förslagen till paket. I båda 

åtgärdsvalsstudierna presenteras paketen som en tabell med samma upplägg på 

rubrikerna. De visar vilket steg i fyrstegsprincipen som åtgärden kopplar till, förslag 

till fortsatt hantering, tidsaspekt på genomförandet, ansvarig aktör och förslag till 

finansiering. Sista punkten är ett kommentarsfält där ytterligare information och 
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detaljer kan lämnas. Region Nords åtgärdsvalsstudie över E12 stråket har också en 

liknande presentation av åtgärder. Åtgärderna sammanställs och redovisas som paket, 

i en tabell som liknar åtgärdsvalsstudierna från Region Mitt. Åtgärdsvalsstudien Väg 

genom Arjeplog, trafiksäkerhetsbrister är den enda åtgärdsvalsstudien där 

åtgärdspaket inte används. Istället för att formulera paket med gemensamma teman 

presenteras åtgärder kortfattat i stycken. Styckena namnges efter den plats där den 

beskrivna och rekommenderade åtgärden finns. Region Mitt har redovisat vilket steg i 

fyrstegsprincipen som den rekommenderade åtgärden kopplar till rubriken 

Rekommenderade åtgärder. Kopplingen till fyrstegsprincipen visar att de flesta 

rekommenderade åtgärderna hänvisar till steg 1–3 i fyrstegsprincipen. Region Nords 

två åtgärdsvalsstudier presenterar inte någon koppling till fyrstegsprincipen i de 

rekommenderade åtgärderna. 

 

7.1.3 Problembeskrivning 

 

Problembeskrivningen ska redogöra för vem eller vilka som har behov eller påverkas 

av ett problem eller brist i transportsystemet. Beskrivningen ska vara tydlig och 

presentera vilket huvudproblem som åtgärdsvalsstudien undersöker (Trafikverket 

2015). Alla åtgärdsvalsstudier presenterar innehåll som kan jämföras som en 

problembeskrivning. Tre av fyra åtgärdsvalsstudier har en rubrik som direkt kopplar 

till problembeskrivningen. I åtgärdsvalsstudien Åsarna genomfart E45 från Region 

Mitt är problembeskrivningen uppdelad i olika rubriker och stycken. Med hjälp av ett 

kort stycke text och en bild pekas problemen och bristerna ut. Som komplement till 

detta är problembilden detaljerat beskriven. Åtgärdsvalsstudie Väg 95 genom Arjeplog 

har en egen rubrik för problembeskrivningen. Beskrivningen presenteras med hjälp av 

ett kort stycke text och med en bild som hjälper till att redogöra för problemen och 

bristerna. De två återstående åtgärdsvalsstudierna har båda rubriken 

problembeskrivning där informationen förmedlas med hjälp av text. Alla 

åtgärdsvalsstudier har således kopplat till handledningsmallen då riktlinjerna om vad 

för information en problembeskrivning ska innehålla finns redovisat i 

åtgärdsvalsstudierna. Däremot är längden på problembeskrivningarna väldigt 

varierande mellan åtgärdsvalsstudierna.  

Problemet eller bristen som ska presenteras beskrivs olika i alla åtgärdsvalsstudier. 

Vissa av åtgärdsvalsstudierna beskriver problemet övergripande och koncist medan 

andra beskriver det mer detaljerat. Verktyget workshops har använts frekvent bland 

åtgärdsvalsstudierna för att gemensamt hitta och precisera problem eller brister i 

transportsystemet.  

 

7.1.4 Saknade data 

 

Efter analys av handledningsmallens riktlinjer av vad en åtgärdsvalsstudie ska 

innehålla har några punkter som inte tagits med i åtgärdsvalsstudierna 
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uppmärksammats. Dessa punkter gäller enbart för den åtgärdsvalsstudie som 

presenteras.  

I Region Mitts åtgärdsvalsstudie Åsarna genomfart E45 finns det inte någon konkret 

redogörelse för koppling till funktionsmål, hänsynsmål eller miljömål. Kopplingar till 

hur åtgärder ska bidra till uppfyllelse av transportpolitiska mål, funktionsmål, 

hänsynsmål samt miljömål ska enligt handledningsmallen redovisas i 

åtgärdsvalsstudien (Trafikverket 2015). Åtgärdsvalsstudien har dock formulerat egna 

målpreciseringar och ett övergripande mål som kopplar till delar av de 

transportpolitiska målet, funktionsmålet, hänsynsmålet samt miljömålen.  

I de två åtgärdsvalsstudierna från Region Nord presenteras inte någon uppskattad 

kostnad för genomförande av åtgärder. I de rekommenderade åtgärderna presenteras 

inte heller förslag till finansiering. Enligt handledningsmallen ska tänkbar 

finansieringsform finnas redovisad i åtgärdsvalsstudien (Trafikverket 2015). I 

åtgärdsvalsstudien E12 stråket finns inte någon ansvarig aktör för genomförande 

redovisat. Detta kommenteras i rubriken Rekommenderade åtgärder. Eftersom 

åtgärdernas omfattning inte har fastställts har någon finansiell beräkning inte utförts. 

I Region Nords åtgärdsvalsstudie Väg 95 genom Arjeplog finns det inte något stycke 

som presenterar beslut om fortsatt hantering.  

 

7.1.5 Presentation & innehåll 

 

Handledningsmallen ger riktlinjer för innehåll och struktur för åtgärdsvalsstudier 

(Trafikverket 2015). I de analyserade åtgärdsvalsstudierna finns det många likheter i 

både innehåll och uppbyggnad av åtgärdsvalsstudierna. Alla åtgärdsvalsstudier 

innehåller den nödvändiga information som gör att åtgärdsvalsstudiens 

rekommenderade åtgärder kan användas som underlag. Några olikheter som 

uppmärksammats är åtgärdsvalsstudiernas uppbyggnad. Tre av fyra 

åtgärdsvalsstudier inleder med en sammanfattning och de rekommenderade 

åtgärderna. I åtgärdsvalsstudien Åsarna genomfart E45 finns det dock ingen 

inledande sammanfattning.  

I åtgärdsvalsstudierna Åsarna genomfart E45 och E12- stråket finns arbetsprocessen 

presenterad. Det innebär att bredvid rubrikerna i åtgärdsvalsstudierna finns det 

möjlighet att se i vilken fas av arbetsprocessen som den rubriken kopplar till 

exempelvis rubriken Syfte hänvisar till fasen Initiera i arbetsprocessen.  

Vidare finns det olika upplägg för hur arbetsprocessen och organiseringen av arbete 

presenteras. Vissa av åtgärdsvalsstudierna lägger stor vikt vid att beskriva och förklara 

arbetsprocessen och hur organisering av den gjordes. De andra åtgärdsvalsstudierna 

redovisade kortfattat hur organiseringen av arbetet gjordes samt arbetsprocessen med 

åtgärdsvalsstudien. Viktigt att poängtera är att alla åtgärdsvalsstudier hade med en 

presentation av organiseringen av arbetet, något som handledningsmallens riktlinjer 

uttrycker ska finnas med i en åtgärdsvalsstudie.  
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8 Diskussion 

 

8.1 Koppling till handledningsmallen  

 

Analysen av åtgärdsvalsstudierna visar att åtgärdsvalsstudierna har en koppling till 

handledningsmallen. De övergripande riktlinjer som handledningsmallen presenterar 

finns redovisade i alla åtgärdsvalsstudier. Alla åtgärdsvalsstudier presenterar material 

och underlag som stämmer överens med handledningsmallens föreskrifter. Detta gör 

att Trafikverket väl uppfyller de föreskrifterna. I alla åtgärdsvalsstudier finns det en 

problembeskrivning eller bristbeskrivning som de syftar till att analysera och lösa 

genom att rekommendera åtgärder. Åtgärdsvalsstudierna presenterar underlag och 

undersökningar som tillslut renderar i rekommenderade åtgärder. Uppfattningen som 

bildats är att de potentiella lösningar som presenteras i åtgärdsvalsstudien syftar till 

att lösa problemen. Detta är något som stärks av Tornberg och Odhage (2018) som 

kopplar klassisk rationell planering till att föreslagna åtgärder ska vara effektiva och 

billiga för transportplanering. Lösningarna som presenteras kan dels innebära enkla 

åtgärder dels stora omfattade åtgärder. Hur väl åtgärderna löser problemet/bristen är 

svårt att yttra sig om. Det finns beskrivet vad och hur åtgärden bidrar till att lösa 

problemet, utifrån det kan slutsatsen dras att alla åtgärdsvalsstudier presenterar 

potentiella lösningar som bidrar till att lösa problemet/bristen som grundar 

åtgärdsvalsstudien.  

Resultatet i studien visar att alla åtgärdsvalsstudier redovisar innehåll som en 

problembeskrivning ska innehålla. Problembeskrivningen är en väldigt viktig del att 

inkludera i åtgärdsvalsstudier eftersom syftet är att analysera och lösa problem 

(Trafikverket 2015). En risk med problembeskrivningen är att beskrivningen av 

problemet inte är nog utförlig. Den kommunikativa rationaliteten syftar till att 

gemensamt skapa sig en bild av problemet. Med en gemensam problembild kan 

aktörer skapa ett övergripande mål som syftar till att lösa problemet (Tornberg & 

Odhage 2018). Det finns tydliga exempel på hur åtgärdsvalsstudier kopplar till den 

kommunikativa rationaliteten. Alla åtgärdsvalsstudier använde sig av verktyget 

workshop. Detta anordnades i syfte att gemensamt hitta och precisera brister. Det 

användes också i syfte att skapa en gemensam målbild samt formulera rätta åtgärder 

som bidrar till att lösa problemet/bristen. Problembeskrivningarna i 

åtgärdsvalsstudierna följer handledningsmallens riktlinjer och presenterar ett tydligt 

underlag. Något som dock saknas i de flesta problembeskrivningar är en ”mall” att 

jämföra brist/problembeskrivningen med. En problembeskrivning eller 

bristbeskrivning bör kompletteras med jämförande information, som visar en godkänd 

nivå. Detta gör att allvaret i problemet inses och förståelse skapas om vilka åtgärder 

som är aktuella (Riksrevisionen 2018). Varför det inte finns någon mall att jämföra 

problemet med finns inte redovisat i åtgärdsvalsstudierna. Det kan eventuellt bero på 

en oenhetlig tolkning av mallen eller att Trafikverket anser att det inte behövs något 

att jämföra problemet med. Utan någon mall är det svårt att förstå problemet. Risken 

med detta kan i slutändan betyda att åtgärder som föreslås är oenhetlig med det 
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verkliga problemet. Detta är något som framtida åtgärdsvalsstudier kan ta med sig. 

Med hjälp av en mall som säger hur något ska vara blir det enklare att förstå 

problemet/bristen. Det kommer också öka förståelsen för de rekommenderade 

åtgärderna när insikten på problemet och bristen ökar.  

Ett annat problem som Riksrevisionens granskning påpekar är det 

trafikslagsövergripande perspektivet inte fått tillräckligt genomslag. Det innebär att 

fyrstegsprincipen inte tillämpas för alla transportslag (Riksrevisionen 2018). En del av 

de åtgärdsvalsstudier som granskats i denna studie har i rekommenderade åtgärder 

presenterat åtgärder för olika transportslag. Kompletterat till det har det presenterats 

vilket steg i fyrstegsprincipen som det kopplar till. Åtgärdsvalsstudiernas presentation 

med applicering av fyrstegsprincipen på flera transportslag stämmer alltså inte 

överens med Riksrevisionens granskning. Att fyrstegsprincipen i dessa 

åtgärdsvalsstudier tillämpas på flera transportslag är bra enligt Riksrevisionen 

(Riksrevisionen 2018).  

 

8.2 Region Mitt och Region Nord  

 

Både Region Mitt och Region Nord följer samma handledningsmall som grund och 

stöd för upprättande och genomförande av åtgärdsvalsstudierna. Av den analys som 

utförts i denna studie finns det dock några skillnader. Skillnader regionerna emellan 

men också skillnader inom regionerna. Region Mitt har samma uppbyggnad och 

design på båda sina åtgärdsvalsstudier. Båda åtgärdsvalsstudierna hänvisar konstant 

till arbetsprocessens faser och lägger stor vikt vid att beskriva och redogöra för 

problembeskrivningen, vilket ger en tydlig bild av problemet. När de rekommenderade 

åtgärderna redovisas så presenteras de på exakt samma sätt i båda 

åtgärdsvalsstudierna. Åtgärdsvalsstudierna redovisar paket med hjälp av en tabell, där 

rubriksättningen är identisk. Åtgärdsvalsstudierna presenterar relevanta och 

realistiska åtgärder som lösningar på problemen. Flera av åtgärderna kräver att nya 

undersökningar och analyser utförs eftersom problemet kan vara komplext. Detta gör 

det svårt att säga hur väl de rekommenderade åtgärderna kommer att lösa det 

beskrivna problemet. Av det tidigare presenterade underlaget kompletterat med de 

rekommenderade åtgärderna är uppfattningen att åtgärderna bidrar till att lösa 

problemet som ligger till grund för åtgärdsvalsstudien. Åtgärdsvalsstudierna 

presenterar således potentiella lösningar på problemet som framställs i 

åtgärdsvalsstudien.  

Region Nords två åtgärdsvalsstudier är väldigt olika. Rubriksättningarna och omfånget 

text på olika faser skiljer sig mot varandra. Det finns tydliga skillnader mellan 

regionerna. Region Mitt ger uppfattningen att en gemensam mall och uppbyggnad har 

använts på åtgärdsvalsstudierna. Samtidigt finns det mycket i åtgärdsvalsstudierna 

från Region Mitt som skiljer sig åt. Något som uppmärksammats under analysen av 

åtgärdsvalsstudierna är likheterna mellan åtgärdsvalsstudierna från de två regionerna. 

Tre av fyra åtgärdsvalsstudier inleder med en sammanfattning. Tre av fyra 
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åtgärdsvalsstudier kopplar de rekommenderade åtgärderna till steg i 

fyrstegsprincipen. Tre av fyra åtgärdsvalsstudier presenterar åtgärderna i 

åtgärdspaket. Tre av fyra använder sig av en regelrätt problembeskrivning. De 

skillnader som finns mellan åtgärdsvalsstudier kan bero på skillnader i hur 

handledningsmallens riktlinjer har tolkats. 

Risker med oenhetliga tolkningar av handledningsmallen kan i värsta fall rendera i att 

något viktigt som ska vara med i åtgärdsvalsstudien inte finns redovisat. Tornberg och 

Odhage (2018) nämner att den kommunikativa rationaliteten syftar till att gemensamt 

skapa sig en bild av problemet. Detta är något som ska göras tidigt i processen för 

åtgärdsvalsstudier (Trafikverket 2015). Finns det då utrymme för feltolkningar kan det 

i slutändan rendera i att åtgärderna som rekommenderas inte löser problemet, vilket 

eventuellt kan vara en konsekvens av otydliga riktlinjer. Det kan alltså finnas en risk 

att målet med åtgärdsvalsstudier inte uppnås som följd av en oenhetlig tolkning av 

handledningsmallen. Skillnaderna mellan dessa åtgärdsvalsstudier är inte betydande i 

den mån att de rekommenderade åtgärderna inte löser problemet. Däremot kan 

riktlinjerna för åtgärdsvalsstudier förtydligas, så att det inte finns utrymme till 

feltolkningar av vad en åtgärdsvalsstudie ska innehålla. Riktlinjerna bör utformas så 

att alla åtgärdsvalsstudier innehåller samma delar, vilket kan leda till att feltolkningar 

av handledningsmallen minskar. När riktlinjerna och föreskrifterna är nog detaljerat 

utformade och ingen personlig tolkning kan påverka innehållet i åtgärdsvalsstudierna 

kan föreskrifterna i handledningsmallen uppfyllas till fullo.  

Det finns dock en avsaknad av information men uppfattningen är att den avsaknaden 

inte påverkar resultatet av åtgärdsvalsstudierna. Den uppfattning som bildats är att 

föreskrifterna uppfylls väl men att det fortfarande finns utrymme till förbättring 

eftersom det finns en del saknad data som tros bero på olika tolkningar av riktlinjerna 

och föreskrifterna. 

 

8.3 Vidare forskning  

 

I detta arbete har främst tidigare forskning, handledningsmallen och 

åtgärdsvalsstudierna från Trafikverket studerats. Den tidigare forskningen har främst 

studerat vilken effekt fyrstegsprincipen har och fört teoretiska diskussioner om 

åtgärdsvalsstudiers effekt på planeringen. Denna studie analyserar Trafikverket 

Region Nord och Region Mitts åtgärdsvalsstudier utifrån handledningsmallen. Att 

bredda forskningen genom att undersöka fler regioner med fler åtgärdsvalsstudier där 

hela åtgärdsvalsstudien, med alla faser inkluderade, kan ge större förståelse för hur 

regioner tolkar handledningsmallen. Med en ökad förståelse för hur olika regioner 

tolkar handledningsmallen kan ytterligare riktlinjer utformas.  
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Sammanfattning  
 

Denna studie syftade till att undersöka i vilken utsträckning Trafikverkets regioner 

Region Nord och Region Mitt uppfyller de föreskrifter som uppställs i 

handledningsmallen. Detta har gjorts genom att granska fyra åtgärdsvalsstudier från 

Region Mitt och Region Nord. Efter granskningen har åtgärdsvalsstudierna jämförts 

mot handledningsmallen för att se hur åtgärdsvalsstudierna överensstämmer med 

mallen.  

Resultatet i studien visar att åtgärdsvalsstudierna har tydliga kopplingar till 

handledningsmallen och innehållet i åtgärdsvalsstudierna stämmer överens med de 

befintliga riktlinjerna. Ytterligare nödvändig dokumentation finns presenterad 

antingen i studierna eller som bilagor. Trafikverkets arbete med åtgärdsvalsstudier 

stämmer väl överens med handledningsmallen. De föreslagna åtgärderna är relevanta 

och kopplar tillbaka till de presenterade problemen och bristerna.  

Handledningsmallen syftar till att ge ett ramverk och en metod för hur 

åtgärdsvalsstudier ska genomföras. Den som ska granska åtgärdsvalsstudier ska kunna 

använda sig av handledningsmallen som stöd för granskningen (Trafikverket 2015). 

Efter att ha granskat och analyserat fyra åtgärdsvalsstudier från Region Mitt och 

Region Nord med stöd från handledningsmallen kan ett antal slutsatser dras. Båda 

regionerna följer den handledningsmall som Trafikverket själva publicerat. Det finns 

skillnader mellan åtgärdsvalsstudierna från Region Mitt och Region Nord. 

Skillnaderna mellan åtgärdsvalsstudierna är dock inte stora och beror troligtvis på hur 

regionerna tolkar handledningsmallen. För att undvika olika tolkningar av 

handledningsmallen kan riktlinjerna utvecklas. Med fler och mer detaljerade riktlinjer 

om vad en åtgärdsvalsstudie ska innehålla kommer egna tolkningar av mallen att 

minska.  Likheten mellan åtgärdsvalsstudierna är däremot väldigt tydlig.  

Denna studie har enbart undersökt fyra åtgärdsvalsstudier från två regioner vilket gör 

att resultatet inte kan antas gälla generellt för regionerna. Analysresultaten kan 

snarare betraktas som en exempelsamling av likheter och olikheter 

åtgärdsvalsstudierna emellan.  
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