
När Arlanda fick tillstånd att bygga en tredje landningsbana 
sattes miljövillkoren med ett utsläppstak för koldioxid 
som innefattar både flygtrafiken, driften av flygplatsen och 
marktransporter. Flyget och flygplatsdriften har klarat att 
begränsa sin andel av utsläppen, men utsläppen från mark-
transporterna ökar. Samtidigt är det angeläget att flygplats-
en har en god tillgänglighet, såväl nationellt som regionalt.  

Lösningen är att öka andelen resande med tåg och buss till 
Arlanda. Men spårkapaciteten brister och busstrafiken är 
inte alltid ett smidigt alternativ. 

Grunden för åtgärdsvalet är fyra heldags workshops där 
representanter från myndigheter, kommuner, regioner, tra-
fikföretag och infrastrukturägare deltog på lika villkor. Där 
diskuterades mål, hinder, åtgärder, effekter och slutligen 
val av åtgärder. Med utgångspunkt från vad som kom upp 
på workshoparna utreddes successivt olika åtgärder och 
deras effekter. 

I första hand tittar man på åtgärder som gäller ändrat bete-
ende hos resenärerna, effektivare trafik eller förbättring av 
befintlig infrastruktur. Först i sista hand kommer byggande 
av ny infrastruktur. Det här är en bredare och friare process 
än den traditionella, som pekar inte bara på åtgärder utan 
även på vem som har ansvaret att driva frågorna vidare. 

Arlanda – marktransporterna till och från flygplatsen
På den första workshopen framkom ett 50-tal åtgärdsför-
slag bara inom steg 1−3. Därefter arbetade man vidare och 
landade i åtaganden om cirka 20 olika konkreta åtgärder 
inom olika områden: 

•	 Gemensamt	biljett−	och	informationssystem

•	 Incitament	för	att	minska	bilanvändningen

•	 Incitament	för	arbetsresor

•	 Bättre	kommunikationer	inom	Arlandaområdet

•	 Bättre	tillgänglighet	till	Arlanda	från	Märsta	och		 	
	 närområdet

•	 Ökad	tillgänglighet	med	buss

•	 Trimmad	och	mer	pålitlig	järnväg

•	 Samarbete	kring	förverkligandet	av	ny	spårinfra-	 	
	 struktur.	
Åtagandena är fördelande mellan åtta olika aktörer och 
nästan alla åtgärderna sker i samverkan. Det borgar för att 
det snabbt genomförs åtgärder som ger positiva effekter ur 
ett antal olika perspektiv, men också för att de upplägg för 
de nya investeringar som på sikt måste genomföras blir mer 
realistiska och genomförbara.

Nya former för val av åtgärder 

i transportsystemet



Stora och små, gamla och nya problem och brister 
måste tacklas! Orsak och lösningar ligger inte alltid 
där symptomen finns, och åtgärder kan få konse-
kvenser för ett större system.
Vägledande för att finna möjliga lösningar är de transport-
politiska målen och aktuella systemanalyser med politisk 
förankring. Trafikverket initierar allt fler åtgärdsvalsstudier 
för att klargöra problem, orsaker, ansvarsförhållanden och 

Åtgärdsval - vidare synsätt och närmare samarbete

bedöma flera olika angreppssätt för möjliga lösningar. Även 
andra aktörer kan ta initiativet till åtgärdsvalsstudier.

Flera problemägare kan alltså behöva samverka för att ar-
beta vidare med ett gemensamt kostnadseffektivt åtgärds-
paket. Lösningar kan ibland handla om att användarna/
trafikanterna behöver ändra sitt vägval, färdmedelsval eller 
restidpunkter för att transportsystemet ska fungera bättre. 
Alla trafikslag, alla färdmedel och alla typer av åtgärder ska 
finnas med när möjliga lösningar studeras.



Bakgrunden är att ”åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen” 
togs upp i trafikverkens förslag till nytt planeringssystem 
för transportsystemet, februari 2010. Tidiga, förberedande, 
studier för åtgärdsval ligger i linje med de utredningar som 
nyligen föreslagit effektiviseringar i planering för trans-
portsystemet. Tanken är att systemanalyser ska föregå 
åtgärdsvalsstudier vilka i sin tur behöver göras innan speci-
fika infrastrukturprojekt eller andra projekt planeras.

Åtgärdsval ska bygga på tidiga dialoger och ett kreativt ar-
bete med översiktliga analyser. Så kan åtgärder ofta snabbare 
sättas in, ibland i väntan på mer kostnadskrävande lösningar.

Metodiken

FORMA OCH 
REKOMMENDERA  
ÅTGÄRDS-
KONCEPT 

INITIERA FÖRSTÅ 
SITUATIONEN 

PRÖVA 
TÄNKBARA
LÖSNINGAR 

Åtgärdsvalsmetodiken utvecklas parallellt med till- 
lämpning i sex fall runt om i landet under 2011/2012:

•		 Pajala	– tätortsutveckling, gruvetableringar

•		 Fjällpaket	Dalarna

•		 Arlanda,	kapacitetshöjning anslutningar

•		 Pendling	Nyköping/Oxelösund	–	Eskilstuna/Västerås

•		 Västkuststråket	Göteborg	–	Malmö/Köpenhamn

•		 Knutpunkten	Karlskrona	Norra.

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är en del av åtgärdsvals- 
metodiken. Den används också i andra plane-
ringsskeden, som ett förhållningssätt och ett  
stöd för alternativgenerering. Fyrstegsprincipen 
går ut på att stegvis söka problemlösningar för 
hur ett transportproblem bäst kan lösas inom 
fyra huvudkategorier av åtgärder. Dessa är:

1. Tänk om
Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och val av transportsätt

2. Optimera
Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon. 

3. Bygg om
Begränsade ombyggnadsåtgärder. 

4. Bygg nytt
Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 0243-750 90.

www.trafikverket.se

Våga tänka vidare
Trafikverket söker smarta lösningar som ger mer nytta, 
fler problemlösningar, för pengarna.

Bra åtgärder som inte kräver nybyggnad och omfattande 
ombyggnader kan genomföras snabbare. Vid nybyggnad  
eller större ombyggnad behöver mark tas i anspråk och  
störningar på miljö och trafik hanteras. Då behövs en  
lagreglerad planeringsprocess som tar tid, och väntan på 
finansiering kan också bli lång.

läs mer om hur vi jobbar på:  
www.trafikverket.se/atgardsval


