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Resurser för 
drift och underhåll



Underhållsbehoven ökar 
på både väg och järnväg

• Även om de ekonomiska ramarna har 
ökat i gällande plan, överstiger 
underhållsbehovet befintliga ramar 

• På vägsidan försämras både det låg-
och högtrafikerade vägnätet

• Resulterar i restriktioner av bärighet och 
längre res- och transporttider 

• Nedbrytningen av järnvägen medför 
ökad risk för störningar och förseningar



Mest effektivt 
att först vårda det vi har
• Färdigställande av stora 

infrastrukturinvesteringar innebär ett litet 
tillskott av infrastruktur 

• Mest avgörande för transportsystemets 
funktion är därför att utnyttja och förvalta den 
existerande infrastrukturen effektivt

• Samhällsekonomiskt lönsamt att satsa mer 
resurser på vidmakthållande än i nuvarande 
plan

• Genom förebyggande av problem undviks 
kapitalförstöring och ökande 
samhällsekonomiska kostnaderna på sikt



Kostnaderna för 
att underhålla 
vägarna ökar!

Vägkroppar och 
vägtrummor

t i l l  stor del utt jänta

Teknisk utveckling
avancerade system

63%
byggdes innan 1970

Mötesfria vägar 
högre underhållskostnader

26 %
trafikökning

1990–2015

Ökade 
tillåtna

fordonsvikter

Ökat
underhålls-

behov



Arbete för en mer 
tillförlitlig järnväg pågår

• Kraftigt ökade anslag i gällande 
nationell plan

• Vi kan rusta upp järnvägen och 
återställa funktionaliteten på delar 
av nätet

• Vi kan redan se vissa effekter, t.ex. 
har hastighetsnedsättningar på 
banor inom de fyra prioriterade 
transportflödena minskat

Reducering av hastighetsnedsättningar 
(antal kilometer) 



• Åtgärder behövs nu, men även på sikt
• Stora reinvesteringsbehov inom t.ex. 

kontaktledning och spårväxlar
• För att minska påverkan behöver vi ha 

framförhållning och utblick i ett ännu 
längre perspektiv

Stora delar av 
järnvägsanläggningen 
närmar sig sin tekniska 
livslängd



Prisutveckling i branschen
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• Om den historiska prisutvecklingen 
fortsätter – hur påverkar det kommande 
nationell plan?
‒ Anslagen beräknas räknas upp baserat på 

KPI-KS.
‒ Prisutvecklingen i branschen har historiskt 

sett varit högre.
‒ På 12 år är ger detta ett gap på cirka 51 

miljarder kronor.

• Viktigt med fortsatt arbete för ökad 
produktivitet i branschen.

• Trafikverket förordar samtidigt ett index för 
anslagen som mer speglar utvecklingen i 
branschen
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Prisutvecklingens påverkan på förslag till inriktning 
2022–2033 (ackumulerat) baserad på historisk 

prisutveckling

KPI-KS Differens Infrastrukturindex

Gapet över en 
tolvårsperiod 
beräknas till ca 51 
miljarder kronor



Hållbara och kostnadseffektiva 
styrmedel och åtgärder 
för att nå klimatmålen



Frågeställning
Transportsektorns klimatmål:
• 2030: 70% lägre utsläpp än 2010
• 2045: Inga nettoutsläpp

Ur direktivet:
• Trafikverkets prognoser ska inkludera åtgärder som gör att klimatmålen nås på ett 

“kostnadseffektivt och hållbart sätt och med beaktande av andra transportpolitiska mål”

• Hur kan klimatmålen nås kostnadseffektivt och hållbart? 



Så nås klimatmålen 
kostnadseffektivt
Omfattande elektrifiering, ökad 
biodrivmedelsanvändning och högre 
bränslepriser behövs

• Förutsätter utbyggnad av ladd-infrastruktur i 
närtid

• Kräver en strategi för användning och 
produktion av biodrivmedel

• Högre bränslepriser får fördelningspolitiska 
effekter

Satsningar på förbättrade alternativ kan skapa 
stora nyttor, men bidrar blygsamt till att minska 
transportsektorns klimatutsläpp. 



Antaganden i Trafikverkets basprognos
 Elektrifiering av personbilar: 60% laddbart i nyförsäljning 2030, 90% 2040

‒ Viss elektrifiering av lastbilar
‒ Bränslebilars effektivisering fortsätter som trend

 70% mer biodrivmedel än idag 2030, men lika mycket som idag 2040

 Nästan dubbelt bränslepris 2040 minskar (bränsle) trafiken
‒ Pga höjd bränsleskatt + reduktionsplikt

Alla tre “benen” bidrar alltså … men är proportionerna “lagom” (kostnadseffektiva)? 



Bidrag till utsläppsminskning 2010-2040 (basprognosen)

Drivmedel som
används till 
transporter

Drivmedel som
sparats in genom
lägre
bränsleförbrukning

Fossila utsläpp

Biodrivmedel
Eldrift

Lägre
bränsleförbrukning

Trafikökning



Samhälleliga marginalkostnader
Målet nås kostnadseffektivt om “benens” marginalkostnader lika stora

Samhällelig 
marginalkostnad 

(2040)

Elektrifierade och snålare fordon 8-12 kr/kg CO2

Minskat bränsletrafikarbete genom högre bränslepris 
(bränsleskatt + biodrivmedel) 11 kr/kg CO2

Biodrivmedel ersätter fossilbränslen 1,50-3 kr/kg CO2

Ungefär lika 
stora =>bra 
proportion!

Mycket lägre –
borde användas 
mer? Men: utbud?!



Förbättrade alternativ?
• Förbättrade alternativ till 

vägtransporter kan ofta skapa stora 
nyttor genom att bidra till flera mål…

• …men kan bara i blygsam 
utsträckning bidra till minskade 
klimatutsläpp
‒ Dels eftersom vägtrafikvolymen är så 

mycket större än de andra trafikslagens 
volymer

‒ Dels eftersom substitutionseffekten 
mellan trafikslagen ofta är relativt liten



Exempel på storleksordningar
• Nästan fördubblat kollektivtrafikutbud (>27mdr/år) minskar utsläppen <1%

• Järnvägsinvesteringarna i plan (170 mdr) minskar utsläppen 0,1-1%

• Kraftig satsning på cykelinfra som tredubblar cyklingen i landet skulle minska 
utsläppen <1%
‒ Överslag: 20% av nya cyklister är fd bilister; biltrafiken 50 ggr så stor; pb står för 75% av 

utsläppen: 2 * 20% * 1/50 * 75% = 0,6% mindre utsläpp



Fördelningseffekter

• Idag är bränsleskatteutgiften ~prop. mot 
inkomst (men stor variation), och landsbygd 
betalar ~dubbelt mot större städer

• Nya bilar allt mer eldrivna (och snåla) 
+ bränsleskatter högre => bränsleskatten 
mer regressiv och skillnaden stad/land större
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Tack!


