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Sammanfattning 

Trafikverket har ansvar för att väg- och järnvägssystemet fungerar både för dagens och för 

morgondagens trafikanter. Planförslaget för vidmakthållande ska bidra till att säkerställa att 

transportsystemet fungerar både här och nu och att det finns en långsiktig plan som bidrar 

till att funktionen i transportsystemet säkras även i framtiden. 

De ekonomiska ramarna för vägunderhåll ligger på ungefär samma nivå jämfört med 

tidigare planperiod om hänsyn tas till drift och underhåll av tillkommande anläggningar 

under planperioden. Trafikverkets inriktning med åtgärdsplanen för väg är att kunna 

bibehålla funktionaliteten i vägsystemet. De mest kapillära delarna av vägnätet kommer 

dock att få en försämrad tillståndsutveckling under planperioden. Det avhjälpande 

underhållet kommer därför att öka på de lågtrafikerade delarna för att kritiska funktioner på 

dessa delar ska kunna upprätthållas. Satsningen på höjd bärighet för att klara 74 ton 

kommer att bidra till en förbättrad kapacitet på de vägar där näringslivet har störst behov av 

att transportera tungt gods. Satsningen på höjd bärighet kommer bidra till en förbättring för 

svenskt näringsliv och även för landsbygden då en betydande del av vägnätet som berörs av 

bärighetsatsningen omfattar vägar som även är viktiga för möjligheterna för landsbygden att 

utvecklas.  

Järnvägen har fått betydligt större ekonomiska ramar jämfört med tidigare planperiod. Den 

extra satsningen på drift och underhåll innebär att den negativa tillståndsutvecklingen som 

pågått under lång tid kan bromsas upp och stabiliseras. Inriktningen i åtgärdsplanen är att 

större delen av järnvägsnätet ska kunna trafikeras med bibehållen funktionalitet. 

Trafikverkets inriktning med åtgärdsplanen är också att kunna påbörja en upprustning av 

tillståndet på de tungt trafikerade banorna som är viktiga för transportsystemets funktion. 

Detta bidrar till en ökad robusthet på dessa banor och att underhållet här kan bli av mer 

förebyggande karaktär. För att kunna upplåta de mindre trafikerade banorna med 

bibehållen funktion kommer det avhjälpande underhållet sannolikt att öka på dessa delar av 

anläggningen. Förbättringen av järnvägsanläggningen bidrar till att näringslivets 

transporter blir mer tillförlitliga. Ökad robusthet påverkar även punktligheten vilket bidrar 

till en ökad attraktivitet för kollektivt resande som innebär en minskad miljöpåverkan.  

Under planperioden kommer den ökande digitaliseringen att påverka verksamheten genom 

att nya arbetssätt och förbättrade it-stödsystem börjar användas. Bättre kunskap om 

anläggningens tillstånd både för väg och järnväg medför ökad kvalitet i beslutsunderlag för 

underhållsåtgärder. Modernisering i trafikledningen kommer leda till en effektivare 

hantering av Trafikverkets leveranser, mer tillförlitlig trafikinformation och en ökad 

kundnytta.  
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1. Inledning 

I begreppet vidmakthålla ingår drift, underhåll och reinvesteringar på väg och järnväg samt 

forskning och innovation. Dessutom ingår bärighets- och tjälsäkringsåtgärder för vägar och 

bidrag till enskilda vägar. I denna rapport används i huvudsak begreppet drift och 

underhåll.  

Att vidmakthålla transportsystemet handlar om att förvalta anläggningen på ett 

kostnadseffektivt sätt och att säkerställa den funktionalitet som anläggningen är byggd för, 

både på lång och kort sikt. I denna underlagsrapport beskrivs förslaget till hur nationella 

planen för vidmakthållande under åren 2018–2029 bidrar till att transportsystemet 

förvaltas på ett sådant sätt att leveranser av transporttjänster kan säkras och utvecklas. 

Inom drift och underhåll finns flera typer av verksamheter som till sin karaktär skiljer sig åt, 

vilket också inverkar på planeringen. En del av driften och underhållet bedrivs för att 

säkerställa att transportsystemet förvaltas på ett sådant sätt att leveranser av 

transporttjänster kan säkras och utvecklas på längre sikt. Underhåll och reinvesteringar 

utförs när tillståndsbedömningen kräver det eller enligt förutbestämda tidsintervall. 

Planeringen av det förebyggande underhållet baseras på fastställda effektsamband, som har 

som syfte att maximera transportsystemets leveranskvaliteter och samhällsnyttan till rätt 

kostnad. I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna baserat på erfarenheter 

från anläggningarnas tillstånd och besiktningsanmärkningar.  

 

En del av verksamheten bedrivs för att säkerställa de dagliga transporterna genom att sköta 

om och hantera anläggningarna. I detta ingår exempelvis avhjälpande underhåll, 

trafikstyrning och trafikinformation. Ofta är de specifika aktiviteterna styrda av händelser, 

exempelvis av störningar eller av fel som upptäckts vid besiktningar, och därför går det inte 

att planera den här delen av verksamheten i detalj. I planeringen fördelas därför medel till 

dessa verksamheter utifrån historisk erfarenhet av hur mycket resurser som krävs, och 

medlen kan justeras utifrån exempelvis förändrade krav, förväntade 

effektivitetsförbättringar, infrastrukturens tillstånd och förväntad trafikutveckling. 

Tillvägagångssättet för att ta fram åtgärdsförslagen är i grunden lika för väg- respektive 

järnvägssystemet, med vissa skillnader beroende av olika förutsättningar och egenskaper för 

systemen. Åtgärdsförslagen har identifierats utifrån mål, tillstånd och brister för väg- 

respektive järnvägssystemet. Inom vissa områden saknas dock tydligt definierade och 

mätbara mål som grund. I dessa fall har en uppskattning av åtgärdsbehovet gjorts utifrån de 

transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen, infrastrukturpropositionen och 

regeringens direktiv. 

Denna rapport beskriver inledningsvis regeringens direktiv till åtgärdsplanering och 

utgångspunkter för verksamheten för drift och underhåll, för att därefter redovisa nuläget 

för transportsystemet. I kapitel 5–6 redogörs för de åtgärder som kan göras under 

planperioden inklusive vilka effekter de ger. Rapporten avslutas med en ekonomisk 

sammanställning. 
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2. Utgångspunkter 

Den nationella planen för transportsystemet ska utifrån regeringens direktiv innehålla en 

redovisning av vilka prioriteringar som planförslaget baseras på, samt motiveringar för val 

av åtgärder. Målkonflikter och osäkerheter i bedömningar av de samhällsekonomiska 

effekterna inklusive icke prissatta effekter ska också beskrivas. 

Planen ska omfatta statliga järnvägar och vägar, inklusive satsningar på bärighet och 

tjälsäkring på vägnätet samt bidrag för drift av enskilda vägar. Dessutom ska övrig 

verksamhet ingå såsom insatser för forskning, utveckling och innovation.  

Direktivet innehåller ett antal prioriterade utmaningar. De prioriterade utmaningarna 

omfattar  

- omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer 

- investeringar för ett ökat bostadsbyggande  

- förbättra förutsättningarna för näringslivet 

- förstärka sysselsättningen i hela landet 

- ta höjd för att utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter  

- bidra till ett inkluderande samhälle. 

 

Trafikverket ska enligt regeringens direktiv redovisa effekterna mot de prioriterade 

utmaningarna av planförslaget. De utmaningar som har tydligast bäring på vidmakthållande 

är digitaliseringens effekter och möjligheter, förbättra förutsättningarna för näringslivet 

(gods) samt att förstärka sysselsättningen i hela landet. 

Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som prioriteras och hur de ekonomiska ramarna för 

vidmakthållande av väg- och järnvägsnätet bör fördelas för att bidra till de övergripande 

transportpolitiska målen. Av direktivet framgår att Trafikverket ska ta fram en plan där 

föreslagna åtgärder ska 

- aktivt bidra till att miljökvalitetsmålen nås. 

- bidra till ökad andel kollektivtrafik. 

- innehålla motiv till avvägning mellan avhjälpande och förebyggande underhåll samt 

för underhåll och reinvesteringar. 

- medföra att förebyggande underhåll ska öka över tid för att minska behovet av 

avhjälpande underhåll. 

- ta hänsyn till långsiktig hållbarhet och anläggningens livscykel. 

- beskriva konsekvenser för såväl regional som långväga person- och godstrafik. 

- redovisa större reinvesterings- och underhållsåtgärder som planeras under första 

åren av planperioden. 

- redovisa större tillkommande anläggningar och kostnader, och när i tiden de 

kommer tas i bruk. 

- redovisa konsekvenser av föreslagna satsningar för olika väg- och bantyper. 
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Inom drift och underhåll (inklusive reinvesteringar) av väg disponeras medel för det statliga 

vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar samt trafikledning. Därutöver disponeras 

medel för bärighetsåtgärder som leder till framkomlighet för lätt trafik, full bärighet på 

broar och på vägar som är viktiga för näringslivet, anpassning till upplåten last på vägar som 

är viktiga för näringslivet samt beläggning av grusvägar. Anslaget för drift och underhåll för 

väg inkluderar även bidrag till enskilda vägar.  

Medel för drift och underhåll av statliga vägar uppgår för planperioden till 164 miljarder 

kronor (varav 2,2 miljarder hänförs till forskning och innovation). Medlen för väg fördelas 

för åren 2018–2020 enligt de nivåer som framgår av budgetproposition 2016/17:1. Därefter 

antas en jämn fördelning över resterande del av planperioden.  

Inom drift och underhåll (inklusive reinvesteringar) av järnväg disponeras medel för det 

statliga järnvägsnätet och trafikledning.  

Medel för drift och underhåll av statliga järnvägar uppgår för planperioden till 152,4 

miljarder kronor (varav 1,2 miljarder hänförs till forskning och innovation) inklusive 

banavgifter. Banavgifterna ska finansiera drift och underhåll av järnvägen och totalt 

beräknas uttaget av banavgifter generera 27,4 miljarder kronor under planperioden. Enligt 

direktivet för åtgärdsplaneringen ska medel till drift och underhåll samt reinvestering 

fördelas så att ökningen sker genom satsningar på reinvesteringar tidigt under 

planperioden. Trafikverket har i sin planering utgått från de medelsnivåer som framgår av 

budgetpropositionen 2016/17 vilket innebär en successiv ökning åren 2018–2020. Åren 

därefter har ytterligare medel avsatts, men efter år 2023 planar medlen ut på en lägre nivå 

jämfört med den puckel som kan avläsas för åren 2020–2023.  
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3. Åtgärdsplaneringens styrning 

Den funktionalitet som infrastrukturen kan erbjuda är beroende av att samtliga delar av 

underhållsverksamheten fungerar tillfredställande och funktionaliteten beskrivs i termer av 

leveranskvaliteter. Leveranskvalitet är tillsammans med väg- och bantyperna en 

konkretisering av de transportpolitiska målen där funktionsmålet omfattar 

leveranskvaliteterna punktlighet, robusthet, kapacitet och användbarhet och hänsynsmålet 

omfattar leveranskvaliteterna säkerhet samt miljö och hälsa.  

3.1. Styrning utifrån leveranskvaliteter 

Leveranskvalitet är en egenskap som beskriver Trafikverkets förmåga att leverera ett 

tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. 

Leveranskvaliteterna är utformade utifrån Trafikverkets ansvar inom transportpolitiken. 

Trafikverket strävar efter att transportsystemet ska ha rätt leveranskvalitet såväl i dag som i 

framtiden. Begränsade ekonomiska resurser kräver en avvägning mellan vilken 

leveranskvalitet transportsystemet ska erbjuda i dag och hur anläggningen bäst förvaltas ur 

ett långsiktigt perspektiv.  

Trafikverket har formulerat följande definitioner av leveranskvaliteterna 

 Punktlighet – transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera 

planerade res- och transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt 

information vid störningar.  

 Kapacitet – transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym av resor 

och transporter. 

 Robusthet – transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar. 

 Användbarhet – transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas 

behov av transportmöjligheter.  

 Säkerhet – transportsystemets förmåga att minimera antalet omkomna och 

allvarligt skadade. 

 Miljö och hälsa – transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan 

på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva 

utvecklingen av dessa. 

Till respektive leveranskvalitet knyts en eller flera indikatorer som återspeglar utvecklingen 

av leveranskvaliteterna. Väg- och bantyper anger tillsammans med leveranskvaliteter vad 

slutkunderna kan förvänta sig i samband med resor och transporter. De flesta aktörer i 

transportsystemet kan påverka leveranskvaliteterna i någon omfattning, det vill säga att 

leveranskvaliteterna inte bara påverkas av Trafikverkets åtgärder. Ambitionen i denna 

rapport är att visa drift och underhålls bidrag till leveranskvaliteterna. 
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Nedan redovisas leveranskvaliteterna i förhållande till de transportpolitiska målen.  Därefter 

uttrycks den huvudsakliga påverkan av drift och underhåll på respektive leveranskvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Leveranskvaliteterna i förhållande till de transportpolitiska målen 

Drift och underhåll har stor inverkan på transportsystemets robusthet, som handlar om 

transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar. På kort sikt påverkas 

robustheten av hur väl störningar hanteras när de uppstår, vilket inkluderar förmågan att 

leda om trafik, ta bort hinder som nedfallna träd eller snö samt återställa anläggningen när 

en brist som påverkar framkomligheten uppstår.  

Robustheten på kort sikt påverkas även av anläggningens tillstånd. Det är i allmänhet större 

sannolikhet att funktionsbrister uppstår i en anläggning i dåligt skick än i en anläggning i 

gott skick. Åtgärder som påverkar anläggningens tillstånd har dock en lång varaktighet i 
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förhållande till åtgärder som syftar till att minimera effekter av störningar. Effekten av att 

byta en sliten anläggning som ofta skapar störningar varar längre än effekten av snöröjning 

av väg eller järnväg.  

Genom att påverka robustheten påverkar drift och underhåll indirekt andra 

leveranskvaliteter – både på kort och lång sikt. Sambandet mellan robustheten och de andra 

leveranskvaliteterna beskrivs nedan.  

Punktligheten, det vill säga transportsystemets förmåga att leverera planerade res- och 

transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt information vid störningar, 

påverkas både direkt och indirekt av drift och underhåll.  

Leveranskvaliteten punktlighet påverkas av drift- och underhållsverksamheternas förmåga 

att snabbt leverera rätt information vid störningar, vilket kräver säkra prognoser om 

störningars effekter samt förmåga att leverera informationen till kunderna. Punktligheten 

på kort sikt påverkas även av hur robust transportsystemet är. En god robusthet innebär att 

effekten av störningar som påverkar res- och transporttider minimeras samt att sådana 

störningar uppstår mer sällan.  

På lång sikt påverkas punktligheten av robustheten i anläggningarna som används för att 

trafikinformera och leda trafik samt anläggningar vars funktioner är kritiska för res- och 

transporttider. Genom att säkerställa robustheten av dessa anläggningar säkras möjligheten 

att trafikinformera och leda trafik över tid och infrastrukturrelaterade störningar som 

påverkar punktligheten minimeras.  

Drift och underhåll har genom robustheten också stor indirekt påverkan på kapaciteten, 

vilken definieras som transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och 

transporter.  

Kapaciteten på kort sikt påverkas av robustheten. Störningar kan medföra trängsel eller 

inställda avgångar, vilket innebär att transportsystemet i stört läge inte kan hantera samma 

trafikvolymer som i ostört läge. Effektiv drift och underhåll bidrar till att minimera antalet 

störningar och tillfälliga kapacitetsnedsättningar. På längre sikt påverkar robustheten 

kapaciteten genom att den säkerställer att infrastrukturen är i ett sådant skick att bland 

annat bibehållen eller förbättrad bärighet kan erbjudas över tid.  

Likt punktligheten har drift och underhåll både direkt och indirekt påverkan på 

användbarheten, som definieras som transportsystemets förmåga att hantera 

kundgruppernas behov av transportmöjligheter. 

Användbarheten på kort sikt påverkas av drift och underhåll genom städning och skötsel av 

anläggningar som används av specifika kundgrupper, till exempel rastplatser, 

busshållplatser och anläggningar på stationer.  

Den långsiktiga användbarheten påverkas av den långsiktiga robustheten i anläggningar 

som används av specifika kundgrupper, eftersom robustheten säkerställer att 

anläggningarna är tillgängliga över tid. För det krävs att slitna anläggningsdelar byts ut i rätt 

tid. Användbarheten på lång sikt påverkas också av robustheten genom att den bidrar till att 

bärigheten bibehålls, vilket är viktigt för näringslivets tunga transporter.  
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Säkerheten på kort sikt påverkas av drift- och underhållsverksamheternas förmåga att 

upptäcka säkerhetsrelaterade brister i infrastrukturen, vilket görs genom bland annat 

inspektioner och besiktningar, samt av förmågan att snabbt åtgärda eller varna för sådana 

brister.  

På längre sikt påverkar drift och underhåll säkerheten genom att säkerställa robustheten i 

säkerhetskritiska anläggningar över tid. Anläggningar som specifikt påverkar säkerheten är 

bland annat stängsel som hindrar obehöriga från att beträda järnvägen samt viltstängsel och 

vägräcken. En robust anläggning innebär också att trafiksäkerhetsrelaterade 

funktionsbrister som trumras och solkurvor minimeras.  

Leveranskvaliteten miljö och hälsa definieras som transportsystemets förmåga att 

minimera negativ påverkan på klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja den 

positiva utvecklingen av dessa.  

Drift och underhåll bidrar positivt till miljö och hälsa på kort sikt genom att sköta 

naturmiljöer såsom alléer, artrika vägkanter och stationsmiljöer, samt genom att säkerställa 

funktionen och åtgärda de brister i anläggningar som är kritiska för leveranskvaliteten miljö 

och hälsa. Exempel på sådana anläggningar är kulturanläggningar såsom kulturvägar och 

kulturjärnvägar, faunapassager, bullerskärmar samt gång- och cykelvägar.  

Transportsystemets påverkan på klimatet delas inte i en kortsiktig och en långsiktig 

dimension eftersom all klimatpåverkan har en lång varaktighet. Drift och underhåll 

påverkar främst klimatet genom att underhållsåtgärder genererar utsläpp av växthusgaser. 

Genom att ställa krav på klimateffektivitet i upphandlingar kan drift och underhåll bidra till 

minskad effekt på klimatet i transportsystemet. 

3.2. Väg- och bantyper  

Trafikverket har delat in väg- och järnvägsnätet i väg- och bantyper för att på en strategisk 

nivå kunna beskriva den funktionalitet och de leveranskvaliteter som ska uppnås under 

planperioden. Indelningen grundar sig på den roll väg- och bantyperna har i 

transportsystemet, där indelningen i sig inte är någon prioritering av väg-och järnvägsnätet. 

Väg- och bantyperna kommer att användas för att beskriva konsekvenserna av de föreslagna 

åtgärderna, samt hur prioriteringar vid medelsbrist kommer att påverka olika delar av 

transportsystemet.  

Vägtyperna innefattar hela det statliga vägnätet och en viss vägsträcka kan endast tillhöra en 

vägtyp. I tabellen nedan redovisas väglängden för respektive vägtyp, samt hur de statliga 

vägarna fördelar sig procentuellt över vägtyperna. Vägtyp 5 är ny vägtyp som inte är utpekad 

i dagsläget. Den kommer vara en delmängd av längden för lågtrafikerade vägar som 

redovisas i tabellen nedan. Kartor på vägtyper finns i bilaga 1. 
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Tabell 1. Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna. 
* Under framtagande beräknas klart våren 2018. 

Vägtyp Benämning av vägtyp Längd (km) Procent 

Vägtyp 1 Vägar i storstadsområde 480 0.5 

Vägtyp 2 
Vägar som bildar större 
sammanhängande stråk 

7990 8.1 

Vägtyp 3 
Vägar för dagliga resor och 
arbetspendling 

19850 20.2 

Vägtyp 4 Övriga för näringslivet viktiga vägar 29780 30.2 

Vägtyp 5 Vägar som är viktiga för landsbygden *  * 

Vägtyp 6 Lågtrafikerade vägar 40400 41.0 

Totalt   98500 100 

 
 

 

Vägtyp 1 – vägar i storstadsområden. De består av vägar i regionerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Vägnätet omfattar vägar med hög trafikintensitet samt vägar som 

utgör viktiga komplement till dessa, det vill säga kopplar samman de högtrafikerade vägarna 

med övrigt vägnät eller som utgör viktiga omledningsvägar. Eftersom trafikintensiteten är 

hög får en liten störning på detta vägnät ofta stor effekt för trafikanterna. Storstadsvägarna 

har flera typer av resande men en stor del utgörs av arbetspendling och av godstransporter 

in och ut ur städerna. 

Vägtyp 2 – vägar som bildar större sammanhängande stråk. De består av vägar 

som ingår i stamvägnätet. Det är ett sammanhängande vägnät som bedöms vara 

betydelsefullt för riket som helhet genom att det fyller en mångsidig funktion för landets 

ekonomi och välfärd. Till nationella stamvägar räknas Sveriges Europavägar och vissa 

riksvägar. Dessa vägar utgör huvudvägar för långväga person- och godstransporter. Den del 

av det nationella stamvägnätet som ingår i Vägar i storstadsområden ingår inte i denna 

vägtyp.  

Vägtyp 3 – vägar för dagliga resor och arbetspendling. De består av de vägar som är 

viktiga för dagliga resor, arbetspendling och medborgarnas tillgång till viktig 

samhällsservice. Viktiga vägar för kollektivtrafik och vägar mellan regioncentrum återfinns 

även inom denna vägtyp.  

Vägtyp 4 – övriga för näringslivet viktiga vägar. De består av övriga vägar som är 

viktiga för näringslivets transporter. Det gäller främst vägar där näringslivet ställer höga 

krav på kapacitet i form av god framkomlighet och bärighet. Vägtypen är speciellt viktig för 

den areella näringen, men även för andra näringsgrenar med liknande behov.  

Vägtyp 5 – vägar som är viktiga för landsbygden. De består av ett begränsat vägnät 

med särskild betydelse för att bidra till god tillgänglighet och näringslivets möjligheter att 

utvecklas på landsbygden. Exempelvis delar av landet med få alternativa vägar som binder 

samman orter med viktig samhällsservice och den del av turistnäringen som verkar i de 

mest kapillära delarna av vägnätet.  
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Vägtyp 6 – lågtrafikerade vägar. De består främst av vägar som utgör anslutningsvägar 

och vägar för boende och rekreation. Hit hör de majoriteten lågtrafikerade vägar som inte 

ingår i någon av de övriga vägtyperna. Även om dessa vägar är lågtrafikerade är det ett 

viktigt vägnät för att hela Sverige ska leva. 

Bantyperna innefattar hela det statliga järnvägsnätet som förvaltas av Trafikverket och en 

viss bansträcka kan endast tillhöra en bantyp. I tabellen nedan redovisas längden för 

respektive bantyp, samt hur längden fördelar sig procentuellt över bantyperna.  

Tabell 2. Redovisning av längder i spår-kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för bantyperna. 

Bantyp Benämning av bantyp Längd (spår-km) Procent 

Bantyp 1 Banor i storstadsområden 1470 10.5 

Bantyp 2 
Banor som bildar större 
sammanhängande stråk 

4450 31.8 

Bantyp 3 
Banor med omfattande godstransporter 
och resandetrafik  

4240 30.3 

Bantyp 4 
Banor för dagliga resor och 
arbetspendling 

2200 15.7 

Bantyp 5 Övriga för näringslivet viktiga banor 1540 11.0 

Bantyp 6 Banor med ringa eller ingen trafik 100 0.7 

Totalt   14000 100 

 

Bantyp 1 – banor i storstadsområden. De omfattar banor i Stockholm, Göteborg och 

Malmö, med en hög trafikintensitet och där risken är stor att mindre störningar genererar 

stora störningar i det övriga systemet. Det förekommer både person- och godstransporter på 

denna bantyp. Persontrafiken dominerar främst via omfattande pendeltrafik men även 

regional- och snabbtågstrafiken är betydande på många banor. Det förekommer även 

betydande godstransporter på vissa av banorna, exempelvis hamnbanan i Göteborg som går 

till Sveriges största containerhamn.  

Bantyp 2 – banor som bildar större sammanhängande stråk. De omfattar banor 

som binder samman järnvägssystemet ur ett nationellt perspektiv. Bantypen omfattar 

banorna mellan storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö och banor som binder 

ihop järnvägssystemet från norr till söder. Här ingår snabbtågstrafik som är viktig för 

tjänsteresande och regionaltågstrafik med omfattande arbetspendling på vissa delar och det 

förekommer även stora godsflöden på många delar.  

 

Bantyp 3 – banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. De 

omfattar viktiga godstransportstråk för näringslivets transporter ur ett nationellt perspektiv. 

Bantypen inkluderar även en omfattande persontrafik på vissa delar. Här ingår exempelvis 

tunga godsstråk som Malmbanan och Godsstråket genom Bergslagen men även Skånebanan 

och Värmlandsbanan. De två sistnämnda banorna är inte bara viktiga godsstråk utan banor 

som binder samman större regioncentrum med omfattande regionaltågstrafik på vissa delar.  
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Bantyp 4 – banor för dagliga resor och arbetspendling. De omfattar 

huvudsakligen personresor men även ett visst inslag av godstrafik på vissa delar. Denna 

bantyp består av sträckor med allt från omfattande regionaltågstrafik till banor med 

mindre regionaltågstrafik och viss godstrafikering. De kortare resorna dominerar, i form 

av arbetspendling och andra dagliga resor för att få tillgång till samhällsservice inom 

regioncentrum.  

 

Bantyp 5 – övriga för näringslivet viktiga banor. De omfattar huvudsakligen 

mindre trafikerade godsstråk och vissa delar av viktiga godsflöden, men banorna har en 

viktig funktion för framförallt basindustrins framtida utveckling. Det kan bli stora 

konsekvenser för enskilda industrier vid större störningar på dessa banor. Banorna är 

dock måttligt trafikerade och vid mindre störningar begränsas konsekvenserna oftast till 

ett fåtal transporter. 

 

Bantyp 6 – banor med ringa eller ingen trafik. De omfattar banor i 

järnvägssystemet som inte uppvisar någon regelbunden trafikering på årsbasis. Det rör 

sig om otrafikerade banor eller banor med mycket begränsad trafik.  
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3.3. Nya krav och möjligheter 

Ny teknik förändrar resmönster och varutransporter. Ökad automatisering kan förbättra 

trafiksäkerheten, minska miljöbelastningen och höja kapaciteten vilket ställer nya krav på 

fordon, informationssystem och infrastruktur. Efterfrågan på digital information, ofta i 

realtid, ökar efterhand som olika enheter kopplas upp.  

Redan idag pågår omfattande digitaliseringar med stor påverkan på Trafikverkets 

verksamhet. Att säkerställa förutsättningar för pågående digitalisering och att nyttja dess 

potential är viktiga utgångspunkter för planeringen för kommande planperiod. Dessa 

satsningar beskrivs närmare i rapporten. 

Grunden för teknisk utveckling av infrastrukturen är de utvecklingsbehov som utgår från 

den befintliga anläggningen, men den tekniska utvecklingen ska också medverka till att 

skapa möjligheter för att effektivisera förvaltningen av infrastrukturen och även kunna ta 

större tekniksprång i framtiden. Den tekniska utvecklingen sker inom den övriga 

samhällsutvecklingen, exempelvis kommer digitaliseringen att skapa nya möjligheter till 

större tekniksprång i framtiden. Ett annat exempel är att fordonsparken utvecklas vilket gör 

att det sannolikt kommer att finnas effektivare fordonskombinationer i väg- och 

järnvägssystemet, med ökade krav på transportsystemet.  

Järnvägens positiva utveckling under de senaste 25 åren har inneburit att fler tåg trafikerar 

de statliga spåren. Detta har lett till kapacitetsbrist och punktlighetsproblem för flera delar 

av spårnätet. För att utveckla järnvägen och möta nya och förändrade krav, till exempel 

höghastighetsjärnväg, ökade kapacitetsbehov, effektivare underhåll och stöd för automatisk 

körning (ATO) krävs teknisk utveckling av de delar som ingår i järnvägssystemet.  

Kraven på ökad kapacitet och mer standardiserade lösningar innebär bland annat att det 

kommer att krävas utveckling och utbyggnad av kraftförsörjningen och av 

trafikstyrningssystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). Kraven på 

förbättrad punktlighet för järnvägen är en av järnvägssektorns viktigaste frågor och kommer 

därför att bli pådrivande för den tekniska utvecklingen under de närmaste åren. Detta leder 

till krav på teknisk utveckling för att förbättra funktionssäkerhet, tillgänglighet och 

underhållsmässighet för redan existerande komponenter och system. 

Järnvägens miljöprestanda är hög, men teknisk utveckling kan möjliggöra ytterligare 

förbättringar. Det behövs teknisk utveckling för att minska buller, vibrationer och 

energiförbrukning. Järnvägen har också en hög prestanda med avseende på säkerhet. I den 

tekniska utvecklingen kommer säkerhet även fortsättningsvis att vara högprioriterat. Detta 

innebär att teknisk utveckling får ske med kravet att minst behålla nuvarande säkerhetsnivå.  

Vägtransporter står för en betydande del av transportarbetet. De ökade kraven på 

vägtransportsystemet är relaterade till samspelet med övrig samhällsutveckling, säkerhet, 

miljö, landsbygdsutveckling och kapacitetsproblem i större tätorter. Framtida utmaningar 

och krav, under kommande planperiod, är att ta hand om de möjligheter som digitalisering 

och klimatanpassning ger som bidrag till att vägtransportsystemet klarar att matcha den 

framtida samhällsutvecklingen.  
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Mer konkreta krav på en framtida vägförvaltning är att möjliggöra att information kan 

hanteras och analyseras systematiskt. En snabbare och mer kvalitativ trafikinformation och 

trafikstyrning bidrar exempelvis till ökad kapacitet och kortare restider i tätorter. Likaså 

finns stor potential för att effektivisera underhållet. Ökade krav på klimateffektivisering 

kommer att ställa krav på att systematiskt arbeta med ett helhetsperspektiv, i allt från 

produktions- och arbetsmetoder till hur vägsystemet kan nyttjas så klimatsmart som 

möjligt. Längre, tyngre och delvis automatiserade fordon är exempel på möjligheter att 

genomföra klimateffektivare transporter på väg, men det ställer också andra krav på 

infrastrukturen och vidmakthållandet av den.  
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4. Nulägesbeskrivning  

Detta kapitel beskriver nuläget i väg och järnvägsanläggningen. It-anläggningen är en 

integrerad del av väg- och järnvägsanläggningen som möjliggör kommunikation med 

transportsystemets olika delar som signalsystem, vägskydd, tunnlar, trafikinformation, 

elkraftförsörjning samt tekniska styr- och reglersystem. Trafikverket bedriver en av landets 

mest komplexa och omfattande it-verksamheter och har exempelvis ett eget nationellt 

kommunikationsnät, ett eget radionät för kritisk kommunikation för järnvägen och ett 

flertal datahallar för behovet av server- och lagringsplattformar.  

För väg- och järnvägsanläggningen beskrivs nuläget i termer av tekniskt och funktionellt 

tillstånd. Det tekniska tillståndet beskriver anläggningens skick medan det funktionella 

tillståndet beskriver hur anläggningen levererar ur ett kundperspektiv. Anläggningens 

tillstånd, tillsammans med dess användning, avgör behovet av underhåll inklusive 

reinvesteringar. Nedan ges en bild av väg- och järnvägsanläggningens tillstånd vid ingången 

av planperioden.  

Kapitlet innehåller också en nulägesbeskrivning av trafikledning på väg och järnväg. 

4.1. Väganläggningens tillstånd  

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga vägnätet som består av cirka  

80 100 kilometer belagd väg, cirka 18 400 kilometer grusväg, 38 färjeleder och vintertid 7 

isvägar. Cirka 16 500 vägbroar finns i vägtransportsystemet varav 67 är öppningsbara. Det 

finns 11 komplexa vägtunnlar (inrymmer stor mängd teknisk utrustning eller är 

trafikintensiva). Till vägnätet finns det sidoområden, sidoanläggningar, avvattningssystem, 

installationer och vägutrustning.  

Utöver att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar har Trafikverket ett uppdrag att 

dela ut bidrag till väghållare av enskilda vägar. Antalet väghållare som får statsbidrag 

uppgår till cirka 23 000 stycken och den totala väglängden för enskilda vägar med statligt 

bidrag är för närvarande cirka 75 000 kilometer. Det vanligast förekommande slitlagret på 

de enskilda vägarna är grus. På det enskilda vägnätet med statligt bidrag finns 11 färjeleder 

och nästan 3 900 broar. 

Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av väganläggningens nuvarande och historiska 

tillstånd uppdelat på teknikområden. Inledningsvis beskrivs tillståndet av de belagda 

vägarna och grusvägarna. Därefter beskrivs vägarnas avvattningsförmåga, som är viktig 

både ur ett funktionellt och tekniskt perspektiv, och deras bärighet som är en viktig funktion 

för näringslivet. Vidare redogörs för tillståndet för broar och tunnlar samt elinstallationer 

och ITS-system (Intelligent Transport System) – alla viktiga för att vägnätet ska vara 

framkomligt. Slutligen beskrivs nuläget för övriga väganläggningar.  

4.1.1. Belagd väg 

Det statliga vägnätet består 81 procent av belagd väg (cirka 80 000 kilometer väg). Belagd 

väg är väg som har ett bundet bär- och slitlager med tillhörande avvattningssystem. För 

belagda vägar finns en fastställd underhållsstandard som anger riktvärden för tillståndet på 

vägytan för ett antal parametrar, spårdjup, kantdjup och ojämnheter i längsled. De nivåer 
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som accepteras enligt standarden varierar, bland annat beroende på trafikmängd och den 

rådande hastigheten på vägen. Underhållsstandarden är baserad på samhällsekonomiska 

analyser och exempelvis ställs högre krav på jämnhet på vägar med stora trafikflöden än på 

lågtrafikerade vägar.   

Diagram 1 nedan visar andelen av den belagda vägytan som avviker från 

underhållsstandarden mellan åren 2008 och 2016 för olika vägtyper. Måttet ger en 

indikation av vägytans funktionella tillstånd har utvecklats under perioden. Det har skett en 

tydlig förbättring av tillståndet på Vägar i storstadsområden och Vägar som bildar större 

sammanhängande stråk under perioden. För övriga vägtyper har avvikelserna från 

underhållstandarden varit relativt stabilt med viss variation över perioden.  

 

Tillståndet för de lågtrafikerade vägarna har utvecklats negativt under de senaste åren utan 

att det framkommer tydligt i diagram 1 nedan. Det är framförallt åldersrelaterade problem 

såsom sprickor, stensläpp och ökade problem med ojämna vägkanter. Detta är delvis brister 

som kan åtgärdas med avhjälpande underhåll under en kortare tidsperiod.  

 

 
Diagram 1 Belagd vägnätslängd som avviker från underhållsstandard år 2008 till 2016, per vägtyp. Målvärdet 
är noll eller nära noll. Den nya vägtypen Vägar som är viktiga för landsbygden börjar användas 2018. 

En annan brist som inte reflekteras i diagram 1 är att flera motorvägar tillhörande, vägar 

som bildar större sammanhängande stråk, har ett eftersläpande behov av underhåll. Många 

av dessa har uppnått sin tekniska livslängd och större reinvesteringar i vägkroppen behöver 

utföras. . Effekterna av en vägkropp i dåligt tekniskt tillstånd är i första hand att 

beläggningsytan bryts ner snabbare, med konsekvensen att den behöver bytas med kortare 

intervall för att funktionen ska bibehållas.   
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4.1.2. Grusväg  

I det statliga vägnätet ingår cirka 18 400 kilometer grusväg vilket motsvarar 19 procent av 

det statliga vägnätet. Viktigt för grusvägens funktion är att vägytan har ett grusmaterial som 

binder ihop vägytan och gör att mindre ojämnheter kan justeras med väghyvel. Det är också 

viktigt att vägen har ett tvärfall som gör att vatten kan rinna av samt att vägytans 

grusmaterial kan binda fukt så att dammbindning är möjlig. Det tekniska tillståndet på 

grusvägnätet bedöms ha en standard som till stora delar är acceptabel. 

4.1.3. Avvattning 

Regelbunden avvattning förlänger beläggningarnas livslängd och kan i många fall vara 

avgörande för vägars funktionalitet. Avvattning är kostnadseffektiv och leder till besparingar 

i de årliga underhållskostnaderna. Exempel på avvattningsåtgärder är att rensa diken och 

trummor så att vattnet snabbt kan ledas bort från vägkroppen. Om det finns brister i 

trummors material eller funktion kan trummorna behöva bytas ut för att säkerställa fortsatt 

funktion. 

Trafikverkets avvattningsstandard beskriver vilken nedbrytningstakt en väg bör ha för att 

vägens funktion ska bibehållas till lägsta kostnad under vägens livscykel. Om en väg brister 

mot avvattningsstandarden indikerar detta att vägens nedbrytningstakt är för snabb, vilket 

ofta beror på att vägkroppen innehåller för mycket vatten. Avvattningsbristerna på det 

belagda vägnätet ligger inom intervallet 8–12 procent för de olika vägtyperna. 

4.1.4. Bärighet 

Bärighetsåtgärder leder till att robustheten och kapaciteten återställs. Huvuddelen av de 

tunga transporterna på väg går på de större vägarna, som är dimensionerade för att klara 

tung trafik. Idag tillhör ca 95 procent av vägnätet bärighetsklass 1 och på dessa vägar går 

över 99 procent av trafikarbetet, från och med 1 juli 2018 finns även en ny bärighetsklass, 

BK4. Det har uppskattats att cirka 10 procent av det statliga vägnätet och upp emot 900 

broar behöver förstärkas innan de kan upplåtas för den nya bärighetsklassen. På framförallt 

det Lågtrafikerade vägnätet förekommer det ibland tillfälliga bärighetsrestriktioner under 

perioder då vägarna inte uppvisar samma bärighet, vilket sker främst under tjällossningen 

eller vid extremväder. Under de senaste åren har tillfälliga bärighetsrestriktionerna varit 

kring 2-3 procent på det belagda vägnätet de senaste åren cirka 12 procent på grusvägnätet. 

4.1.5. Byggnadsverk 

I begreppet byggnadsverk ingår broar, tunnlar och övriga byggnadsverk som till exempel 

stödmur, kaj och tråg. Det finns i nuläget cirka 16 500 vägbroar i vägtransportsystemet. 

Tillståndet för Trafikverkets brobestånd beskrivs av indikatorn brist på kapitalvärde (BK-

värde). BK-värdet visar kostnaden för att reparera skador på brobeståndet i förhållande till 

dess återanskaffningsvärde. Förenklat kan sägas att ju högre BK-värdet är, desto sämre är 

tillståndet. Ett helt skadefritt brobestånd har ett BK-värde på noll.  

Diagrammet nedan visar att utvecklingen för BK-värdet under de senaste fem åren har varit 

negativ. Samtidigt har det funktionella tillståndet förbättrats på ett flertal broar som varit i 

så dåligt skick att de inte klarat att bära de laster som de är byggda för. Det finns 67 

öppningsbara broar, vars tillgänglighet har stor påverkan på väg- och sjötrafikens 
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framkomlighet. De öppningsbara broarnas tillstånd är tillfredsställande, det vill säga 

utbyten och reinvesteringar har gjorts i rätt tidpunkt sett ur ett livscykelperspektiv.  

 

 

 
Diagram 2. BK-värdet visar kostnaden för att reparera skador på brobeståndet i förhållande till dess 
återanskaffningsvärde. Diagrammet visar också antal broar som brister i funktionen bärighet. 

 

Trafikverket förvaltar 11 komplexa vägtunnlar, varav de flesta finns i och kring Stockholm 

och Göteborg. En vägtunnel klassas som komplex när den inrymmer en stor mängd teknisk 

utrustning eller att den är trafikintensiv. Tingstadstunneln, Lundbytunneln, Södra länken 

samt Muskötunneln är komplexa tunnlar som har stora behov av reinvesteringar under 

planperioden.  

4.1.6. Infrasystem  

Teknikområdet infrasystem innefattar alla tekniska installationer och intelligenta 

transportsystem (ITS-anläggningar) utmed vägnätet som är anslutna med el. Flertalet av 

ITS-anläggningarna återfinns i och kring storstäder, främst i tunnlar och på pendlingsstråk. 

De tekniska installationerna förekommer främst utmed trafikintensiva vägavsnitt, i tunnlar 

och på broar. 

Många nya vägprojekt utrustas med installationer och utrustningar som har en relativt kort 

livslängd, 5 till 20 år. ITS-anläggningar installeras allt oftare i syfte att förbättra 

trafiksäkerhet och framkomlighet. Till skillnad mot andra teknikområden är det många 

gånger inte det tekniska eller funktionella tillståndet som kräver att en anläggning byts, utan 

det kan bero på förändrade lag- eller miljökrav, uppgradering av system eller att marknaden 

inte längre tillhandahåller reservdelar. De korta livscyklerna och de höga kraven på funktion 

ger att det förebyggande underhållet inklusive utbytestakten bidrar till att det finns en bra 

kontroll på tillståndet.  
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4.1.7. Övriga väganläggningar 

Övriga väganläggningar inkluderar vägutrustning såsom vägräcken och viltstängsel, 

sidoanläggningar såsom rast- och kontrollplatser, bullerskärmar samt sidoområden. 

Kunskapen om tillståndet för dessa anläggningar finns framför allt på lokal nivå. Därför 

finns inte en samlad bild av tillståndet på samma tydliga sätt som för flera andra 

teknikområden. Däremot finns många åldrande bullerskärmar med ett uppdämt 

reinvesteringsbehov, ofta till stora kostnader. 

Det finns både funktionella och tekniska krav för hur dessa anläggningar ska skötas. Det 

tekniska tillståndet och funktionen registreras och åtgärdas kontinuerligt av 

underhållsentreprenörer på vägnätet enligt specificerade krav.  

4.2. Järnvägsanläggningens tillstånd  

Trafikverket förvaltar drygt 14 000 spårkilometer järnväg. För att hålla järnvägsnätet 

tillgängligt och säkert för användarna underhålls bana, el- och signalsystem. Att 

järnvägsnätet är tillgängligt innebär att tågen ska kunna trafikera järnvägen utan störningar 

och avbrott. Trafikverket mäter tillgängligheten genom att utvärdera samtliga tågpassager 

som sker vid definierade mätpunkter över hela järnvägsnätet. Om tågen passerar mellan 

dessa mätpunkter utan några störningar, så anses järnvägssystemet vara tillgängligt.1 Tåg 

kan även störas av andra orsaker än brister i infrastrukturen, exempelvis kan ett annat tåg 

vara defekt och blockera järnvägen. Störningar som inte orsakas av Trafikverket ingår inte i 

tillgänglighetsmåttet. 

Sammanlagt har tillgängligheten legat stabilt på cirka 99 procent under åren 2013–2016. 

Det betyder att cirka 99 procent av alla registrerade tågpassager har varit störningsfria. 

Generellt har tillgängligheten varit något högre på banor i storstadsområden och på större 

sammanhängande stråk, och något lägre på de övriga bantyperna. Lägst var tillgängligheten 

på de lågtrafikerade banorna, med ett medelvärde på 97,73 procent under åren 2013–2016. 

Tillgänglighet är ett mått för hela järnvägssystemet, men inte för hur olika anläggningsdelar 

påverkar järnvägens robusthet. Däremot kan förseningsstatistiken ge en bild av vilka delar 

av anläggningen som är mest kritiska för systemets robusthet. Mellan åren 2013 och 2016 

registrerade Trafikverket årligen i genomsnitt 18 600 förseningstimmar, som orsakades av 

brister i infrastrukturen av totalt i genomsnitt 95 000 förseningstimmar per år under 

samma period2.  De anläggningsdelar som orsakade flest förseningstimmar var spår och 

spårväxlar (31 procent), kontaktledningar (19 procent), och signalställverk (17 procent). 

Underhållet ska också säkerställa att järnvägens tillgänglighet är varaktig på längre sikt, det 

vill säga att järnvägssystemet är robust även i framtiden. Ett sätt att uppskatta 

järnvägsnätets långsiktiga robusthet är att bedöma anläggningens tillstånd utifrån dess 

operativa, ekonomiska och tekniska livslängd. Måttet som används för at beskriva tillståndet 

nedan är den tekniska livslängden beräknad utifrån ett livscykelperspektiv, där 

anläggningen underhålls för att upprätthålla en trafiksäker och funktionell anläggning. 

                                                           
1 En tågpassage mellan två mätpunkter klassas som störningsfri när tåget kör mellan mätpunkterna på den tid 
som är avsatt i tågplanen, eller med högst tre minuter mer än den avsatta tiden. 
2 Summa av merförseningstid med minst 5 minuter för gods- och resandetåg. I statistiken ingår samtliga 
merförseningar orsakade av driftledningen, infrastrukturfel, järnvägsföretag, olyckor och yttre faktorer. Källa: 
LUPP 
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Nedan redovisas nuvarande tekniska tillstånd för järnvägsanläggningen, uppdelat på bana 

inklusive järnvägsbroar, elsystem och signalsystem. 

4.2.1. Bana 

Till bananläggningen hör banunderbyggnaden och de byggnadsverk som banan vilar på, 

samt själva banöverbyggnaden som tågen trafikerar. I banöverbyggnaden ingår spår och 

spårväxlar, som utgör den största delen att underhålla på bana eftersom de bryts ner av 

trafiken. Därför redovisas i detta kapitel tillståndet för spår och spårväxlar samt broar som 

är ytterligare en stor del av underhållsverksamheten. 

Trafikverket förvaltar ungefär 14 000 kilometer spår och cirka 12 000 spårväxlar. Av 

spåranläggningen har cirka 20 procent passerat sin tekniska livslängd och under 

planperioden beräknas ytterligare 10 procent uppnå sin tekniska livslängd. Även av 

spårväxlarna har cirka 10 procent uppnått sin tekniska livslängd. Ytterligare cirka 10 

procent kommer att uppnå sin tekniska livslängd under planperioden. 

Diagram 3 visar anläggningstillståndet för spår och spårväxlar per bantyp. Utbytesbehovet 

för spår är relativt stort på Banor för dagliga resor och arbetspendling och Övriga för 

näringslivet viktiga banor.  

 

Diagram 3 Spår (kilometer) och spårväxlar (antal) som uppnår sin tekniska livslängd under planperioden. 

Trafikverket förvaltar cirka 4 000 järnvägsbroar med en total längd på drygt 100 kilometer. 

Ungefär 40 procent av broarna har uppnått sin tekniska livslängd. Broarna varierar dock 

kraftigt i storlek och längd och av den totala brolängden är det 22 procent som har uppnått 

sin tekniska livslängd.  

 

Trafikverket bedömer tillståndet på järnvägsbroar som allvarligt och att behovet av 

underhållsåtgärder kommer att öka markant under de kommande åren. Det finns ytterligare 
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cirka 300 väg- eller gångbroar med anslutning till järnvägsnätet som också kräver 

regelbundet underhåll under planperioden. 

4.2.2. Elsystem 

Elsystemet är ett samlingsbegrepp för elkraftförsörjningsanläggningar och 

kontaktledningar. En stor del av underhållet i elsystemet utgörs av kontaktledning, som i sin 

helhet är cirka 11 000 kilometer lång. Av dessa 11 000 kilometer har 19 procent passerat sin 

tekniska livslängd och under planperioden kommer ytterligare drygt 16 procent att uppnå 

sin tekniska livslängd. 

I diagram 4 visas hur detta fördelas på bantyper. Ungefär hälften av den anläggning som 

passerat sin tekniska livslängd ingår i Banor som bildar större sammanhängande stråk. Det 

framgår också att kontaktledningen på Banor i Storstadsområden och Övriga för 

näringslivet viktiga banor befinner sig inom sin tekniska livslängd och beräknas till stor del 

göra det under hela planperioden. 
 

 

Diagram 4 Kontaktledning (kilometer) som uppnår sin tekniska livslängd under planperioden. 

4.2.3. Signalsystem 

Signalsystem är ett samlingsbegrepp för signal- och säkerhetsanläggningar samt 

trafikstyrningssystem. Här ingår även system för övervakning och kommunikation. Den 

största delen av underhållet för signalsystem sker på signalställverk och 

vägskyddsanläggningar. Vägskyddsanläggningar är bommar eller ljus- och ljudsignaler som 

finns vid plankorsningar för att skydda vägtrafikanterna för passerande tåg.  

Trafikverket förvaltar 790 signalställverk som tillsammans styr ungefär 7400 växlar. 

Ställverkens storlek varierar eftersom antalet växlar som styrs av ett signalställverk varierar. 

Det innebär att tillståndsmåttet blir mer rättvisande om anläggningens tillstånd beskrivs 

utifrån antalet växlar som styrs av ställverk som överskridit sin tekniska livslängd än om 

enbart antalet ställverk skulle redovisas. Dessutom kan ett ställverk styra växlar som ligger 
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utspridda över flera bantyper. Det är därför signalställverkens tillstånd mäts utifrån det 

antal växlar som de styr. 

Diagram 5 visar att ungefär 2 procent av växlarna styrs av signalställverk som har 

överskridit sin tekniska livslängd. De flesta av dessa växlar ligger på Banor med omfattande 

godstransporter och resandetrafik. Av vägskyddsanläggningarna har uppskattningsvis en 

tredjedel passerat sin tekniska livslängd. Det framgår i diagrammet 4 att de flesta av 

bristerna i vägskyddsanläggningar finns på Banor för dagliga resor och arbetspendling.  

 

Diagram 5 Signalställverk (antal styrda växlar) och vägskyddsanläggningar (antal) som uppnått sin tekniska 
livslängd, 2018 

4.3. Trafikleda väg och järnväg 

Från trafikcentralerna styrs alla tåg på det statliga järnvägsnätet och tillsammans med olika 

samarbetspartner levereras trafikinformation till medborgare och näringsliv. Detta sker 

främst genom skyltar, högtalarutrop, tv, radio och olika webbkanaler samt applikationer. 

Idag krävs 1 100 personer som arbetar operativt med att trafikleda och anläggningsövervaka 

och drygt 100 personer för förvaltning av system för att tillhandahålla en säker och effektiv 

trafikledning på väg och järnväg.  
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Högt kapacitetsutnyttjande och eftersatt 

underhåll på både järnvägsanläggningen och på 

fordon har inneburit att störningarna har ökat. 

Punktligheten för persontrafik 2016 var 90,1 

procent vilket inte motsvarar målnivån 95 

procent. Punktligheten för långdistanståg var 

lägre, 77,4 procent medan kortdistanståg hade 

en punktlighet på 94 procent. 

Trafikverkets mål är att trafikanterna ska vara 

nöjda med eller neutrala till den 

trafikinformation som ges i samband med en 

störning. Utfallet för 2016 låg på 72 procent3. 

Proaktiv trafikinformation ger resenärer och 

trafikanter möjlighet att själva fatta beslut om 

eventuell ändrad resväg eller byte till annat 

trafikslag. 

Det som påverkar punktligheten på väg mest är totalstopp i trafiken som orsakas av 

oplanerade händelser. Dessa händelser kan vara både natur- och trafikrelaterade, till 

exempel översvämningar och olyckor. Antalet hanterade totalstopp under 2016 var 5 400, 

varav 240 var naturrelaterade. I jämförelse mellan de första tertialen 2016 och 2017 ökade 

antalet oplanerade händelser med 15 procent, främst i Stockholmsområdet som redan har 

40 procent av antalet totalstopp. 

Trafikledning på väg bedrivs i olika servicenivåer för olika vägavsnitt. Grundläggande 

service innebär en vidareförmedling av information om händelser på hela det statliga 

vägnätet till trafikanter, direkt eller genom tredje part. Det är främst i Stockholm och 

Göteborg som det ges möjlighet till en högre servicenivå av trafikledning. På dessa vägar 

finns, utöver trafikinformation, möjligheten att övervaka och styra trafiken i realtid. Här 

finns även tjänsten vägassistans som underlättar hanteringen vid störningar i trafiken. Detta 

är en viktig del i Trafikverkets arbete med framkomlighet och säkerhet på de mest 

trafikerade vägavsnitten. Trafikledningen på väg ansvarar även för övervakningen av 

kritiska komponenter på stationsområden, banor och vägar och styr och avropar 

avhjälpande underhåll som måste göras akut vid störningar.  

Utöver att informera om trafiken på väg och järnväg tillhandahåller Trafikverket 

trafikinformation till samarbetspartner, tjänsteleverantörer och media. De gör i sin tur 

informationen tillgänglig via applikationer och olika typer av tjänster. Sedan årsskiftet 

2015/2016, då Trafikverket släppte både trafikinformation och statiska data fritt, har det 

skett en stor ökning av användare och nedladdningar av Trafikverkets data. Den 

övervägande andelen är inom vägområdet, men även inom järnvägsområdet ökar det 

markant. Antalet nedladdade databaser har ökat väsentligt under 2016 och antalet kunder 

har ökat från 1 200 till 7 000 under senaste året. Trafikverket har även börjat använda 

andras öppna data, exempelvis kan realtidsdata användas som öppna data från fordon. 

                                                           
3 Målet år 2020 för kundnöjdhet trafikinformation i stört läge är 80% och omfattar en sammanvägning av två 
resultat, trafikinformation på perrong och station samt trafikinformation ombord på tåget. 
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5. Åtgärder för att vidmakthålla anläggningen 

Utgångspunkten för planförslaget för väg- respektive järnväg är att det ska finnas en viss 

grundläggande funktionalitet i transportsystemet som ska bibehållas under planperioden. 

Det innebär att underhållsverksamheten ska genomföras för att säkra att medborgarna kan 

genomföra sina dagliga transporter och att näringslivets transportbehov tillgodoses. Planen 

bidrar därför till att anläggningen levererar den funktionalitet som eftersträvas på kort sikt 

och att det finns en långsiktig förvaltningsplan som bidrar till att funktionen i 

transportsystemet säkras på ett kostnadseffektivt sätt även i framtiden.  

Ett kostnadseffektivt underhåll syftar till att rätt åtgärd ska utföras på rätt plats vid rätt 

tidpunkt under rådande förutsättningar. Dagens tillstånd i både väg- och 

järnvägsanläggningen medför att Trafikverket i nuläget tvingas arbeta med för mycket 

avhjälpande underhåll i förhållande till förebyggande åtgärder. Det som framförallt 

påverkar möjligheten att gå mot ett mer förebyggande underhåll är i vilken utsträckning 

utbyten av gamla och uttjänta komponenter i anläggningen kan genomföras. En ambition 

med planen för järnväg är att kunna rusta upp några av de högst trafikerade delarna av 

järnvägsanläggningen och gå mot att arbeta mer förebyggande och kostnadseffektivt på 

dessa delar. Ambitionen för väg är att bibehålla andelen förebyggande och avhjälpande 

underhåll på dagens nivå i så stor utsträckning som möjligt. Vid slutet av planperioden är 

risken stor att det avhjälpande underhållet kommer att öka på delar av vägnätet. 

Trafikverket redovisar specifikt större namngivna underhålls- och reinvesteringsåtgärder 

under planperioden för både väg och järnväg. Det har satts ett ekonomiskt tröskelvärde på 

100 miljoner för väg och 200 miljoner på järnväg för att de ska bli ett namngivet objekt. 

Trafikverket kommer fortsättningsvis att årligen redovisa större underhålls-och 

reinvesteringsåtgärder i transportsystemet i en genomförandeplan som sträcker sig över en 

period på 6 år. 

Nedan beskrivs hur Trafikverket planerar att sköta väg- och järnvägsanläggningen utifrån 

olika mål och prioriteringsgrunder. Kapitlet beskriver också utveckling av 

förutsättningsskapande verksamhet som it och trafikledning samt forskning och innovation. 

5.1. Väg  

Inriktningen för åtgärdsplanen för väganläggningen är att säkerställa en god funktion för 

både medborgare och näringslivet under hela planperioden. Vägunderhållet ska också bidra 

till att hela vägsystemet har rätt miljökvalitet, vilket bland annat innebär att lagkrav och 

regler för skötsel uppfylls på hela det statliga vägnätet. Det inkluderar att Trafikverket 

säkerställer anläggningens funktion i syfte att upprätthålla miljökvalitetsmål, exempelvis att 

bevara den biologiska mångfalden, bullerdämpande åtgärder bibehålls och att arbeta aktivt 

mot att uppnå luftkvalitetsmål. 

Genom att behålla nivån för bidrag till enskilda vägar och nivån på färjeverksamheten ges 

förutsättningar som främjar fortsatt regional utveckling och möjligheterna att bo och leva på 

landsbygden. 
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5.1.1. Underhåll 

Underhållet på vägnätet av mer kortsiktig karaktär har stor påverkan på vad som levereras 

här och nu i vägsystemet. Ungefär 40 procent av underhållsmedlen används för att 

säkerställa anläggningens funktion på kort sikt. Ungefär hälften av dessa medel används till 

vinterväghållning. Det kortsiktiga åtgärderna för byggnadsverk inkluderar exempelvis 

inspektioner och olika typer av tidstyrt underhåll vilket motsvarar cirka 10 procent av 

underhållskostnaderna. Det mer kortsiktiga underhållet av infrasystem för att upprätthålla 

funktionen i anläggningen utgör cirka 50 procent av underhållskostnaderna. 

Det mer kortsiktiga underhållet är avgörande för vad som kan levereras här och nu i 

vägsystemet. Funktionen som ska levereras är en följd av de transportbehov som föreligger 

och samhällsekonomiska överväganden. Trafikverket konkretiserar leveranserna i bland 

annat regelverk och funktionskrav för att uppnå den krävda standarden i vägsystemet. Det 

är även en del av verksamheten att övervaka om revideringar krävs och vid behov sker 

revideringar av standarder, regelverk och funktionskrav. 

5.1.2. Förebyggande underhåll och reinvesteringar 

Det är ofta tillräckligt att utföra avhjälpande underhåll för att upprätthålla standarden på 

kort sikt. För att funktionaliteten ska kunna upprätthållas på lång sikt måste ett mer 

förebyggande underhåll genomföras, vilket även inkluderar mer långsiktigt hållbara 

reinvesteringåtgärder. Inriktningen för det förebyggande underhållet inklusive 

reinvesteringar beskrivs nedan per vägtyp.  

Vägtyp 1 – Vägar i storstadsområden. Åtgärder som planeras under planperioden 

bidrar i första hand till att upprätthålla dagens funktion. Det sker exempelvis genom att 

beläggningsåtgärder prioriteras på storstadsvägarna för att få en stabil tillståndsutveckling. 

Det kommer även ske en prioritering av åtgärder som bidrar till att minska buller och 

förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena samt en satsning på underhåll av cykelvägar för 

att bidra till ett ökat aktivt resande. 

Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10–15 år, en ålder som innebär 

att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under 

planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och 

brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden kommer det befintliga 

motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation att bytas, 

eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd. 

Under planperioden ska arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna utvecklas, till 

exempel arbetssätt för att planera in tider för underhållsarbeten när sträckor eller körfält 

ändå är avstängda och arbetssätt för att införa tidsstyrt underhåll på delar där det är svårt 

och mycket störande att utföra akut underhåll. 

Vägtyp 2 – Vägar som bildar större sammanhängande stråk. Beläggning och 

avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Inom 

avvattning kommer kunskapen om vägtrummornas tillstånd att förbättras bland annat 

genom ökad inventering. Det kommer avsättas större resurser än dagens nivå i planen för 

att åtgärda akuta skador på främst vägtrummor under höga vägbankar på det mer 

högtrafikerade vägnätet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass 
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sker via bärighetssatsningen som omfattar förstärknings- och framkomlighetsåtgärder på 

vägnätet. 

Flera motorvägar har passerat sin tekniska livslängd och en större satsning på totalåtgärder 

av dessa vägsträckor har av kostnadsskäl prioriterats bort i planförslaget, vilket medför 

successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. För att hantera problemet görs 

en prioritering av punktinsatser på kortare sträckor där behoven är som allra störst.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll, som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på 

detta vägnät. Under planperioden planeras extra många stora åtgärder vilka är 

förhållandevis kostsamma. 

Vägtyp 3 – Vägar för dagliga resor och arbetspendling. Vägtypen inkluderar i 

princip belagda vägar som ska underhållas så att tillståndet på dem bibehålls på dagens 

nivå. Det kommer även ske en del kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen och för 

denna vägtyp är det främst broar som kommer förstärkas eftersom bedömningen är att de 

flesta vägarna klarar en ökad belastning från tyngre fordon.  

Det saknas utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd på vägtypen generellt. 

De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och under 

mötesseparerade vägar kommer att tas om hand på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om 

trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll, som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs av åtgärder som till 

exempel utbyte av brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på 

vägbron. Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden.  

Vägtyp 4 - Övriga för näringslivet viktiga vägar. Denna vägtyp består både av belagda 

vägar och grusvägar. De planerade underhållsåtgärderna bidrar till att bibehålla standarden 

på stora delar av denna vägtyp och vissa delar kommer få en förbättrad standard via 

bärighetssatsningen. Bärighetsåtgärder kommer bidra till en kapacitetsförbättring, vilket 

sker via förstärkningsåtgärder av väg-och brokonstruktioner och andra åtgärder som 

främjar framkomligheten för tung trafik på vägnätet.   

Normal avvattning kommer att genomföras men det saknas utrymme för att återta brister i 

trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på robustheten i vägsystemet 

behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.  

Underhållet av vägbroar utgörs av åtgärder som till exempel utbyte av brodelar och 

ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna 

i planen bidrar till att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge 

positiva synergier för tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att 

upprustas för att klara den nya belastningen. 

Vägtyp 5 – Vägar som är viktiga för landsbygden. Lågtrafikerade vägar som är 

särskilt viktiga för framkomligheten och robustheten på landsbygden ska prioriteras under 

planperioden. Det kommer inte ske någon tillståndsförbättring under planperioden men 
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detta vägnät kommer prioriteras bland de lågtrafikerade delarna av vägnätet. Det är främst 

en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer att bidra till att framkomligheten 

och robustheten ligger på en acceptabel nivå. 

Vägtyp 6 – Lågtrafikerade vägar. Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka 

robustheten på de Lågtrafikerade vägarna. Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få 

en förbättrad robusthet medan en större del av vägarna får en försämring. Det innebär att 

risken för mindre störningar och temporära restriktioner kan öka på denna del av vägnätet.  

Där robustheten försämras behöver det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa 

framkomligheten när störningar uppkommer. 

5.1.3. Särskilda satsningar 

5.1.3.1. Bärighet 

Bärighet beskriver en väg- eller brokonstruktions förmåga att tåla belastning från den tunga 

trafiken. För det statliga vägnätet beskrivs den förmågan med hjälp av bärighetsklasser. 

Bärigheten beror på vägkonstruktionens egenskaper och en kombination av naturliga 

förutsättningar i anslutning till vägen. Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder 

i vägsystemet för att vägen ska klara en tyngre belastning. Framför allt sker det i form av 

förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera riskreducerande åtgärder och 

förbättringar i avvattningssystem i syfte att öka bärigheten i vägkroppen. 

Den tekniska utvecklingen inom fordonsindustrin har bidragit till att fordon klarar allt 

tyngre laster. Det har medfört att näringslivet efterfrågar allt tyngre transporter på vägnätet. 

I juni 2015 ökade den högsta tillåtna bruttovikten för BK1 från 60 till 64 ton, vilket tillåts på 

strax över 95 procent av de statliga vägarna. Regering och riksdag har fattat beslut om att 

upplåta delar av vägnätet för fordonståg med en bruttovikt på upp emot 74 ton. Initialt 

kommer ett begränsat vägnät som redan idag klarar den högre belastningen att upplåtas 

någon gång under 2018.  Trafikverket föreslår en successiv utvidgning av det begränsade 

vägnätet under planperioden. För att genomföra nödvändiga förstärkningar för att kunna 

utvidga vägnätet ska medel inom ramen för bärighetsanslaget användas.  

Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 16,3 miljarder kronor och 

inriktningen under planperioden är 

Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4 på det 

statliga vägnätet, med tyngdpunkt på vägnätet strategiskt utpekade vägar för tung 

trafik. Satsningen ska bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt 

kan upplåtas för BK4 i hela Sverige. Satsningen ska bidra till att de viktigaste godsstråken 

för tung trafik inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen kan upplåtas för den 

nya bärighetsklassen.  

I planförslaget satsas ca 10 miljarder kronor för att anpassa vägnätet så att det klarar den 

högre belastningen. Målsättningen med planförslaget är att upplåta 70-80 procent av de 

vägar som är viktigast för näringslivet under planperioden. Satsningen ska baseras på 

samhällsekonomiska principer och prioriteringen kommer genomföras i dialog med 

näringslivet och andra berörda aktörer för att få ut så stora samhällsnyttor som möjligt.  
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Framkomlighet året runt för tung trafik, satsningen syftar till att vägarna i så stor 

utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året runt, det vill säga att 

minska bärighetsrestriktioner vid exempelvis extremväder och tjällossning.  

I planförslaget satsas cirka 4,8 miljarder för att den tunga trafiken ska kunna använda en 

större del av vägnätet året runt. Satsningen motiveras med att klimatpåverkan även 

fortsättningsvis kommer bidra till ökade problem med tjällossning och att effekten av ännu 

tyngre transporter medför en ökad risk för fler restriktioner om inte åtgärder vidtas. 

Satsningen förväntas bidra till att bibehålla en hög tillgänglighet för tyngre trafik året runt.  

Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet, där 

satsningen sker på hela det statliga vägnätet. Förbättringsåtgärder i vägsystemet som 

genomförs för att minska riskerna för större störningar i transportsystemet. Satsningen 

syftar till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre 

tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet. 

I planförslaget satsas cirka 1,5 miljarder kronor av bärighetsanslaget på att klimatanpassa 

vägsystemet. Det bidrar till ett mer tillförlitligt vägsystem för både näringslivets transporter 

och medborgarnas resor. Denna satsning bidrar till att de mest angelägna bristerna kan 

genomföras under planperioden.  

5.1.3.2. Miljö och Hälsa 

Planförslaget inkluderar en satsning på Miljö och Hälsa där åtgärder för ett ökat aktivt 

resande och minskade miljö- och klimatrelaterade emissioner ingår. Satsningen baseras på 

samhällsekonomiska principer och bidrar till att uppnå ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Under planperioden kommer underhållet av cykelvägar som används 

frekvent året om att förbättras. Behovet av förbättringar gäller främst vintertid. Exempel på 

frekvent använda cykelvägar finns på universitets- och högskoleorter. Cykelvägar och 

cykelstråk ska oavsett väghållare ha en underhållsstandard som är samordnad utifrån hur 

vägarna används.  En satsning kommer även genomföras på att förbättra luftkvalitet och att 

bibehålla funktionaliteten på bullerreducerande åtgärder i större tätorter. Ett antal av 

Trafikverkets färjor kommer att ställas om till fossilfria bränslen, vilket kommer bidra till 

positiva klimateffekter. 

5.1.3.3. Ledningstillstånd  

Mark i vägens och järnvägens närområde, (i regel inte inom vägsektionen) kan användas till 

att förlägga ledningar. Den som ska korsa en järnväg eller en väg med någon form av ledning 

måste teckna ett avtal med Trafikverket. Samråd kan även krävas utmed järnvägen. 

Åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, regleras i en särskild lag (2016:534). Lagen 

innebär att Trafikverket som nätägare från och med den 1 juli 2016 är skyldiga att erbjuda 

den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband.  

Detta innebär att intressenten har rätt att 

 få tillgång till information om Trafikverkets fysiska infrastruktur och byggprojekt 

 begära tillträde till Trafikverkets fysiska infrastruktur 
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 möjlighet att samordna sina byggprojekt med Trafikverkets bygg- och 

anläggningsprojekt eftersom de finansieras med offentliga medel. 

För att utbyggnaden av bredband ska ske så effektivt som möjligt kommer ledningstillstånd 

för bredband att samordnas med underhållsåtgärder längs samma sträckor. Satsningarna 

innebär att specifika delar av verksamheten ska förbättras avseende tillstånd eller arbetssätt 

för att ge prioriterad effekt.  

5.1.4. Namngivna större reinvesteringar och underhållsåtgärder 

Reinvesteringar planeras gemensamt tillsammans med underhållet i den årliga 

verksamhetsplaneringen. Tabellerna visar de namngivna reinvesteringarna och 

underhållsåtgärderna under planperioden. 

Tabell 3 Namngivna större reinvesteringar och underhållsåtgärder på väg över 100 miljoner kronor. 

Vägnr. Reinvestering och underhåll 
Kostnad 
(Mnkr) 

2018–
2020 

2021–
2023 

2024–
2029 

E4 ITS Essingeleden 110–140 X X   

E4 Bro över Kalix älv vid Kalix 220–250 X     

E6 Bro över Nordre älv Kungälv 220–250 X     

E22 Bro över Helge å Kristianstad 110–140 X X   

222 Skurubroarna 200–250   X   

55 Strängnäsbron 100–120 X X   

E45 Strömsundsbron 100–130 X     

277 Lidingöbron 100–120 X X   

E6.20 Älvsborgsbron 270–300 X X X 

160 Tjörnbron 270–300 X X X 

137 Ölandsbron 600–650 X X X 

E4 Högakustenbron 100–120 X X X 
 

5.1.5. Planförslagets effekt på anläggningens tillstånd 

Planförslaget kommer att innebära fortsätta att ha en hög nivå på säkerhet och tillgänglighet 

på hela det statliga vägnätet under planperioden. Planen kommer dock bidra till att 

tillståndet i anläggningen totalt sett kommer bli något försämrat jämfört med ingången av 

planperioden, vilket främst gäller för de lägre trafikerade delarna av vägnätet. Det innebär 

totalt sett att Trafikverket går mot ett mindre kostnadseffektivt underhåll ur ett 

livscykelperspektiv under planperioden, med en ökad andel avhjälpande underhåll. 

Bedömningen är att tillståndet på Vägar i storstadsområden, Vägar som bildar större 

sammanhängande stråk, Vägar för dagliga resor och arbetspendling och Övriga för 

näringslivet viktiga vägar kan bibehållas under planperioden, med vissa avvikelser på 

enskilda sträckor. En del äldre delar av det mer högtrafikerade vägnätet kommer att behöva 

tätare underhållsinsatser och en högre grad av avhjälpande underhåll för att standarden ska 

kunna upprätthållas. Vägar som är viktiga för landsbygden och de Lågtrafikerade vägarna 

kommer att få ett försämrat tillstånd under planperioden. För Vägar som är viktiga för 

landsbygden är ambitionen att avvikelserna från underhållsstandarden inte ska öka med 
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mer än 1 procentenhet jämfört med dagens nivå. För de Lågtrafikerade vägarna bedöms 

ökningen kunna bli upp emot 2 procentenheter jämfört med dagens nivå. 

Bärighetssatsningen kommer att bidra till ökad kapacitet och robusthet på delar av vägnätet. 

Det bidrar också till att förbättra det generella tillståndet på vägnätet. De största 

synergieffekterna från bärighetssatsningen kan relateras till tillståndet på broarna. De 

förstärkningsåtgärder som genomförs kommer bidra till att tillståndet på broarna förbättras 

och reinvesteringsbehovet kommer att minska, vilket ger utslag på tillståndsparametrarna 

brist på kapitalvärde och bärighet på broar.  

5.1.6. Tillkommande anläggningar 

Kostnader som beräknas tillkomma för större väganläggningar som färdigställs under 

planperioden uppgår till cirka 7,2 miljarder kronor. Beräkningen av drift- och 

underhållskostnader för tillkommande anläggningar utgår från att de årliga drift- och 

underhållskostnaderna utgör 1 procent av investeringskostnaden. Denna schablonkostnad 

baseras på faktiska drift- och underhållskostnader för anläggningar som nyligen tagits i 

bruk. Större tillkommande anläggningar är Förbifart Stockholm och Västsvenska paketet. 

Tillsammans beräknas dessa anläggningar kosta cirka 1,7 miljarder kronor fram till år 2029.  

5.1.7. Prioriteringsprinciper för vägsystem 

Åtgärdsplanen är framtagen på samhällsekonomiska grunder och utifrån att infrastrukturen 

ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Särskilda prioriteringsprinciper vid prioritering 

av åtgärder och vid medelsbrist i vägsystemet är nedanstående 

 Grundläggande funktioner rörande framkomlighet, trafiksäkerhet, användbarhet 

och miljökvalitet ska säkerställas för hela det statliga vägnätet, vilket bidrar till att 

transportsystemet har en grundläggande funktionalitet i hela landet. Det inkluderar 

att säkerställa att anläggningen kan leverera en förväntad funktion på miljö och 

säkerhet.   

 Säkerställa en god standard på Vägar i storstadsområden, Vägar som bildar större 

sammanhängande stråk och Vägar för dagliga resor och arbetspendling. 

Punktlighet, robusthet och kapacitet är extra viktigt på Vägar i storstadsområden 

och robustheten för Vägar som bildar större sammanhängande stråk och Vägar för 

dagliga resor och arbetspendling. Genom denna prioritering säkerställs kritiska 

delar av vägsystemet.  

 Robusthet och framkomlighet är viktiga egenskaper att prioritera på Övriga för 

näringslivet viktiga vägar. Det är viktiga näringslivsvägar med höga krav på bärighet 

och framkomlighet. Att dessa vägar är framkomliga har även positiva effekter för 

landsbygdens utveckling.  

 Vägar som är viktiga för landsbygden innefattar vägar på de kapillära delarna av 

vägsystemet som är viktiga för landsbygdsutvecklingen och vissa delar av 

turistnäringen. De ska prioriteras ur ett framkomlighets- och 

tillgänglighetsperspektiv. 
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När det gäller bärighetsåtgärder så prioriteras de i speciell ordning med avseende på de mål 

som är kopplade mot bärighetssatsningen. På samma sätt sker prioriteringen av bidrag till 

enskilda vägar på andra principer.  

5.2. Järnväg  

Åtgärdsplanen är lagd utifrån järnvägssystemets nuvarande tillstånd och dess nuvarande 

och prognosticerade användning, eftersom dessa faktorer är avgörande för behovet av 

underhåll och reinvesteringar. Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen 

är att säkerställa att hela järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela 

systemet är tillgängligt, det vill säga att banorna som trafikeras i dag även kan trafikeras i 

framtiden.  

Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersläpande underhållet på några av de 

högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och 

säkerställa en hög funktionalitet för banor i järnvägssystemet som utgör några av Sveriges 

viktigaste transportflöden: Västra stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan 

(Stockholm–Malmö), norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–

Riksgränsen).  

Enligt direktivet för åtgärdsplaneringen ska medel till drift, underhåll och reinvestering 

fördelas så att ökningen av underhållet sker genom satsningar på reinvesteringar tidigt 

under planperioden. Trafikverket har i sin planering utgått från de medelsnivåer som 

framgår av budgetpropositionen 2016/17. Det innebär att en successiv ökning sker från 

2018–2020, åren därefter har ytterligare medel avsatts för att efter 2023 plana ut på en 

lägre nivå jämfört med den puckel som kan avläsas för åren 2020–2023.  

5.2.1. Underhåll 

En stor del av det underhåll som sker i anläggningen omfattar åtgärder för att upprätthålla 

anläggningens funktion här och nu. Dessa åtgärder genomförs via så kallade baskontrakt 

som upphandlas för geografiska områden.  I dessa kontrakt ingår allt avhjälpande underhåll 

och även mindre förebyggande åtgärder. Det avhjälpande underhållet är i första hand akut 

felavhjälpning, åtgärdande av besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det 

förebyggande underhållet genomförs för att minska sannolikheten för fel eller försämring av 

anläggningens funktion. Det är ofta tillståndsbaserat eller enligt förutbestämda intervall. 

Exempel på förebyggande underhåll är tillståndsbedömningar som spårlägesmätningar och 

åtgärder som spårriktning samt mindre sliperbyten. 

I nuläget lägger Trafikverket en relativt stor andel av hela underhållsbudgeten på 

avhjälpande underhåll, vilket är nödvändigt för att säkerställa funktionaliteten i 

järnvägssystemet på kort sikt. Detta medför att Trafikverket inte genomför allt det 

förebyggande underhåll som skulle vara optimalt ur ett livscykelperspektiv. Trafikverkets 

långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av 

förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. Trafikverket kommer att reducera 

omfattningen av de åtgärder som ingår i baskontrakten och aktivt styra mot en ökad andel 

förebyggande underhåll.  
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5.2.2. Reinvesteringar 

Det är ofta tillräckligt att utföra mindre avhjälpande underhåll och mindre förebyggande 

underhållsåtgärder inom ovan nämnda baskontrakt för att upprätthålla funktionen på kort 

sikt. Men vissa delar av järnvägsanläggningen behöver bytas ut för att funktionaliteten ska 

kunna upprätthållas på lång sikt. Den vanligaste anledningen till att en anläggningsdel 

behövs bytas är att den har uppnått sin tekniska livslängd. 

Jämfört med planperioden 2014–2025 har Trafikverket under denna planperiod utrymme 

för fler reinvesteringar. Det kommer i första hand att användas för att bibehålla 

funktionaliteten i större delarna av anläggningen. Planförslaget bidrar till att de prioriterade 

transportflödena får ett förbättrat tillstånd och att de lägre trafikerade banorna kommer få 

ett försämrat tillstånd. På de prioriterade transportflödena planerar Trafikverket att 

återställa hastigheten där den i dag är nedsatt och att minimera risken för 

hastighetsnedsättningar. Fokus kommer i första hand att ligga på att utföra eftersatta spår- 

och rälsbyten. 

Bantyp 1 – Banor i storstadsområden. De flesta banor i storstadsområdena är redan i 

början på planperioden i relativt bra skick jämfört med stora delar av den övriga 

järnvägsanläggningen. Inriktningen för planperioden är att planera reinvesteringarna för att 

fortsatt bibehålla dagens funktionalitet över planperioden.  

Bantyp 2 – Banor som bildar större sammanhängande stråk. Det är varierande 

tillstånd på banorna som ingår i denna bantyp. Vissa banor är i relativt bra skick till exempel 

Västkustbanan, Botniabanan samtidigt som andra högt trafikerade stråk har rådande 

hastighetsrestriktioner exempelvis Södra stambanan. För de banor som ingår i de 

prioriterade transportflödena kommer reinvesteringar på bana och i elsystemet vidtas för att 

öka robustheten. En effekt av den ökade robustheten är en förbättrad punktlighet och 

kapacitet i olika omfattning. För övriga banor inom denna bantyp kommer dagens 

funktionalitet att bibehållas. 

Bantyp 3 – Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. För denna 

bantyp kommer reinvesteringar att framförallt göras med inriktningen att bibehålla 

banornas robusthet, kapacitet och punktlighet. Banorna kommer tas om hand så att det inte 

blir någon ökad risk för funktionell nedsättning över planperioden. De delar som ingår i de 

prioriterade transportflödena kommer att få ökad robusthet genom satsningar på bana och 

elsystemet. 

Bantyp 4 – Banor för dagliga resor och arbetspendling. Banor för dagliga resor och 

arbetspendling kommer reinvesteringar att göras med inriktningen att – med några 

undantag – bibehålla befintlig robusthet, kapacitet och punktlighet. Banor som är viktiga ur 

ett robusthets- och sårbarhetsperspektiv behandlas i särskilt ordning, exempelvis planeras 

större åtgärder på Älvsborgsbanan. På enstaka banor kommer risken öka för temporära 

funktionella nedsättningar under planperioden.  

Bantyp 5 - Övriga för näringslivet viktiga banor. Övriga för näringslivet viktiga banor 

kommer reinvesteringar att göras med inriktningen att de flesta banor ska ha bibehållen 

funktionalitet, för vissa banor planeras även större upprustningar exempelvis Norra 

ådalsbanan. De banor där det går godstransporter utan rimliga alternativa transportsätt ska 

en grundläggande framkomlighet erbjudas, men vissa banor kan få funktionella 
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nedsättningar under planperioden. Vid eventuella permanenta nedsättningar ska en dialog 

föras med berörda parter så att inte kritiska transportupplägg påverkas.  

Bantyp 6 - Banor med ringa eller ingen trafik. Banor med ringa eller ingen trafik 

prioriteras inte om inga särskilda skäl föreligger. 

Rangerbangårdar. Under planperioden planerar Trafikverket att påbörja en upprustning 

av rangerbangårdarna som klassas i kategori 1. Dessa är; Borlänge, Gävle, Hallsberg, 

Helsingborg Malmö, Sundsvall, Sävenäs och Ånge. I ett första steg kommer en satsning på 

Sävenäs genomföras under denna planperiod och resterande rangerbangårdar i kategori 1 

kommer dagens funktionalitet att bibehållas.  

Trafikverket gör även en satsning på långa tåg under planperioden, där vissa 

rangerbangårdar kommer att anpassas till längre tåg. För att utvecklingsinsatsen på långa 

tåg ska få full effekt och av effektivitetsskäl kan mindre reinvesteringsåtgärder komma att 

komplettera övriga investeringsåtgärder 

5.2.2.1. Reinvesteringar på prioriterade transportflöden 

Inom ramen för branschsamverkan inom järnvägsområdet har 14 transportflöden 

innehållande både person-och godstrafik pekats ut som speciellt viktiga för person- och 

godsresor på det statliga järnvägsnätet. Trafikverket kommer att i första hand att säkerställa 

att dagens funktionalitet bibehålls på dessa flöden. I bilaga 2 i underlagsrapporten för 

vidmakthålla finns en redovisning för utvecklingen av samtliga 14 transportflöden. 

Särskilda mål finns för de banor som ligger längs Sveriges samhällsekonomiskt mest viktiga 

transportflöden: Luleå – Boden – Riksgränsen, Hallsberg – Luleå, Stockholm – Göteborg 

och Stockholm – Malmö. På banor längs dessa transportflöden planerar Trafikverket att öka 

robustheten och att återställa hastigheten där den i dag är nedsatt samt att minimera risken 

för hastighetsnedsättningar. Hastighetnedsättningar motverkas i första hand genom spår- 

och rälsbyten. Med dessa satsningar kommer den växande eftersläpningen i underhållet att 

bromsas och delvis förbättras på de delar av järnvägsnätet som berörs. 

Luleå–Boden–Riksgränsen. Satsningen 

bidrar till att sträckan ska kunna trafikeras utan 

några hastighetsnedsättningar eller risk för 

hastighetsnedsättningar i slutet av 

planperioden. 

Trafikverket planerar att genomföra spårbyten 

på cirka 100 kilometer och byta cirka 180 

spårväxlar. Cirka 180 kilometer kontaktledning 

ska rustas upp. Mycket av 

reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer 

att försvinna med utbyggnaden av ERTMS 

(European Rail Traffic Management System) 

som är planerat att införas under första halvan 

av planperioden. 
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I dag finns ett eftersläpande underhåll längs stora delar av sträckan, vilket redan före 

planperioden riskerar att påverka robusthet och kapacitet. Efter planperioden kommer 

eftersläpningen att ha minskat. Anläggningen kommer att vara mer robust än idag, vilket 

förväntas påverka punktlighet och kapacitet positivt. 

Hallsberg–Luleå. Satsningen bidrar till att 

sträckan ska kunna trafikeras utan några 

hastighetsnedsättningar eller risk för 

hastighetsnedsättningar i slutet av planperioden. 

Trafikverket planerar att genomföra spårbyten på 

cirka 150 kilometer spår och byta cirka 430 

spårväxlar. Ungefär 590 kilometer kontaktledning 

ska rustas upp. Mycket av reinvesteringsbehovet i 

signalsystemet kommer att försvinna med 

utbyggnaden av ERTMS (European Rail Traffic 

Management System) som förväntas införas på 

sträckan under åren 2025–2030. För att säkerställa 

reservdelsförsörjningen kommer istället 

reinvesteringar av signalställverk att genomföras 

utanför det prioriterade transportflödet. 

I dag finns brister på en stor del av sträckan, vilket 

redan före planperiodens början riskerar att påverka 

robusthet och kapacitet. På en del av sträckan, 

Ockelbo–Mo grindar, är risken för inskränkningar i 

robusthet och kapacitet stor. Efter planperioden 

kommer eftersläpningen att ha minskat. 

Anläggningen kommer att vara mer robust än idag, 

vilket förväntas påverka leveranskvaliteterna 

punktlighet och kapacitet positivt. 
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Stockholm–Göteborg. Satsningen bidrar till att 

sträckan ska kunna trafikeras utan några 

hastighetsnedsättningar eller risk för 

hastighetsnedsättningar från och med tågplan 2019. 

Trafikverket planerar att genomföra spårbyten på 

cirka 260 kilometer spår och byta cirka 350 

spårväxlar. Ungefär 380 kilometer kontaktledning 

ska rustas upp. 

 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet 

kommer att försvinna med utbyggnaden av ERTMS 

(European Rail Traffic Management System) som 

förväntas införas på sträckan under åren 2025–

2030. För att säkerställa reservdelsförsörjningen 

kommer istället reinvesteringar av signalställverk att 

genomföras utanför det prioriterade transportflödet. 

I dag finns det brister på sträckan som påverkar 

robusthet och kapacitet i form av hastighets-

nedsättningar på delar av sträckan. Bedömningen är att sträckan ska vara fri från 

hastighetsnedsättningar från och med tågplan 2019. Efter planperioden kommer 

eftersläpning ha minskat kraftigt. Anläggningen kommer att vara mer robust än idag, vilket 

förväntas påverka punktlighet och kapacitet positivt. 

Stockholm–Malmö. Satsningen bidrar till 

att sträckan ska kunna trafikeras utan några 

hastighetsnedsättningar eller risk för 

hastighetsnedsättningar från och med 

tågplan 2020. 

Trafikverket planerar att genomföra 

spårbyten på cirka 330 kilometer spår och 

byta cirka 440 spårväxlar. Ungefär 180 

kilometer kontaktledning ska rustas upp. 

Genomförandet kommer att påverka trafiken 

under början av planperioden. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i 

signalsystemet kommer att försvinna med 

utbyggnaden av ERTMS (European Rail 

Traffic Management System) som förväntas 

införas på sträckan under första halvan av 

planperioden. 

I dag finns det brister som påverkar robusthet och kapacitet i form av 

hastighetsnedsättningar på delar av sträckan. Efter planperioden kommer eftersläpningen 

att ha minskat kraftigt. Anläggningen kommer att vara mer robust än idag, vilket förväntas 

påverka punktlighet och kapacitet positivt. 
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5.2.2.2. Större namngivna reinvesteringar 

Reinvesteringar planeras tillsammans med övriga underhållsåtgärder och omfattar 

hundratals åtgärder i varierande storlek varje år. Merparten av de planerade 

reinvesteringarna, cirka 90 procent, summerar under 100 miljoner kronor. Endast cirka 5 

procent av de totala antalet reinvesteringarna är av större karaktär men omfattar cirka en 

tredjedel av reinvesteringsramen. Tabellen nedan redovisar reinvesteringar över 200 

miljoner kronor. Reinvesteringar angivna under planperiodens senare del är preliminära 

och kan komma att omprioriteras.  

Tabell 4 Större namngivna reinvesteringar på järnväg 

Stråk Reinvestering Kostnad (Mnkr) 
2018-
2020 

2021-
2023 

2024-
2029 

Godsstråket 
genom Bergslagen 

Hallsberg-Örebro-Frövi, 
kontaktledning 

270-330   X 

Kinnekullebanan Mariestad - Håkantorp, spår 475-580   X 

Göteborg Sävenäs rangerbangård 1 900-2 300 X X X 

Frykdalsbanan Sunne-Torsby, spår 240-290  X  

Frykdalsbanan Kil-Rottneros, spår 205-250   X 

Kust till kustbanan Hillared-Hestra, spår 230-280  X  

Malmbanan Gällivare-Kiruna C, 
kontaktledning 

320-395 X   

Malmbanan Ljuså-Harrträsk, spår 330-400  X  

Markarydsbanan Eldsberga-Hässleholm, 
kontaktledning 

245-300  X X 

Ostkustbanan Gävle-Åänge, spår 385-470  X  

Sala-Oxelösund Flens övre-Eskilstuna, spår 265-325 X   

Stockholm Getingmidjan 1 900-2 100 X X  

Södra stambanan Älmhult-Hässleholm, 
kontaktledning 

320-390 X X  

Viskadalsbanan Borås-Varberg, spår och 
kontaktledning 

670-830 X X  

Värmlandsbanan Laxå-Kil, spår 660-810 X X  

Västra stambanan Herrljunga-Alingsås, Floby-
Alingsås, spår 

370-460 X   

Västra stambanan Falköping-Alingsås, 
kontaktledning 

430-530  X  

Västra stambanan Alingsås-Partille, 
kontaktledning 

270-330  X X 

Västra stambanan Järna-Katrineholm, 
kontaktledning 

530-650   X 

Ådalsbanan Västeraspby-Långsele, spår 
och kontaktledning 

450-550  X  

Älmhult-Olofström Älmhult-Olofström, spår 240-295 X X  

Älvsborgsbanan Öxnered-Håkantorp, spår 240-295 X   

Älvsborgsbanan Trollhättekanal, bro 510-620  X  

Älvsborgsbanan Herrljunga-Borås, spår 265-325 X X  

Nationellt Vägskyddsanläggningar Alex4 700-900 X X X 
 

                                                           
4 ALEX - Automatic Level Crossing, nytt vägskyddssystem för plankorsningar vilket innebär att den gamla typen 

av vägskydd succesivt kommer att bytas ut mot modern teknik. 
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5.2.3. Planförslagets effekt på anläggningens tillstånd 

Under planperioden kommer Trafikverket att genomföra ett stort antal åtgärder som syftar 

till att säkerställa järnvägsnätets robusthet, både på kort och lång sikt. På bana är det byten 

av spår och spårväxlar, avvattningsåtgärder, slipersbyten, byten av stängsel och trädsäkring. 

Broar byts, målas eller förstärks och tunnlar rustas upp. I elsystemet sker reinvesteringar på 

kontaktledningar, den icke-linjebundna elkraften och på lågspänningsanläggningen. I 

signal- och telesystemet reinvesteras vägskyddsanläggningar, detektorer, baliser och 

ställverk. It-system uppgraderas där det är nödvändigt. Även plattformstak, hissar och 

rulltrappor vid stationerna är en del av reinvesteringarna. De ekonomiskt mest omfattande 

åtgärderna är byten av broar, spår och spårväxlar, samt upprustning och utbyte av 

kontaktledningar. 

Figuren nedan visar att cirka 13 procent av kontaktledningarna kommer att ha åtgärdats 

under planperioden och att en genomsnittlig summa för spår- och spårväxlar är cirka nio 

procent. 

 

Figur 2 Reinvesteringar på spår- och spårväxlar, samt kontaktledning 

Planförslaget kommer att bidra till ett visst återtagande av det eftersläpande underhållet på 

en del av järnvägssystemet medan eftersläpningen ökar på andra delar. Det sker en viss 

upprustning på de utpekade transportflödena och försämringen sker på de lägre trafikerade 

delarna av järnvägsanläggningen.  

5.2.4. Tillkommande anläggning 

Under planperioden kommer järnvägssystemet att växa i och med att flera nybyggen 

kommer att färdigställas. Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll kommer att successivt 

byggas ut till en fyrspårig bana, liksom sträckan Malmö - Lund på Södra stambanan. 

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Mjölby förväntas också slutföras under 

perioden. Utöver det tillkommer ett flertal mindre nya delar till järnvägsnätet, till exempel i 

form av förbigångsspår. Totalt uppskattas de nya anläggningarna generera en ökning av 

drift och underhållskostnaderna på cirka 1 miljard kronor. 
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Den tillkommande anläggningen påverkar inte reinvesteringsbehovet under denna 

planperiod. Däremot medför den en ökning av underhållskostnaderna, både för att 

anläggningsmassan ökar och för att nya anläggningar oftast medför mer komplexa tekniska 

lösningar med kortare livslängder. I och med att kostnaderna för underhållet stiger, 

reduceras de finansiella ramarna för reinvesteringar i det övriga järnvägsnätet. Under 

planperioden är reduceringen relativt låg, cirka 2 procent. 

5.2.5. Prioriteringsprinciper för järnvägssystem 

Åtgärdsplanen för Vidmakthållande järnväg är framtagen på samhällsekonomiska grunder 

och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Särskilda 

principer vid prioritering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder vid medelsbrist för 

järnvägssystemet är följande. 

 Grundläggande funktioner rörande framkomlighet, trafiksäkerhet, användbarhet 

och miljökvalitet ska säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet, vilket bidrar till 

att anläggningen har en grundläggande funktionalitet i hela landet. Vid eventuell 

medelsbrist ska en prioritering ske på samhällsekonomiska grunder. 

 Funktionen ska bibehållas på Banor i storstadsområden, Banor som bildar större 

sammanhängande stråk och Banor med omfattande godstransporter och 

resandetrafik under planperioden, där punktlighet och robusthet är kritiska 

funktioner. Genom denna prioritering säkerställs de mest kritiska delarna av 

järnvägssystemet för både person- och godstransporter. 

 Sårbara punkter i järnvägssystemet och banor där det går transporter med speciella 

behov av hög robusthet och redundans ska underhållas på en hög nivå under 

planperioden. Det gäller speciellt att banor med förekomst av godstransporter med 

tidskänsliga systemupplägg och där andra transportsätt inte är möjliga. 

 Satsningarna för att öka robustheten på utpekade transportflödena ska prioriteras 

ur ett systemperspektiv och på samhällsekonomiska grunder, där hela 

transportflöden beaktas.    

Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om inte 

synnerliga skäl föreligger. Dessutom ska funktionaliteten på rangerbangårdarna i kategori 1 

bibehållas, inklusive att satsningen på Sävenäs ska genomföras. 

5.3. It-stöd för väg och järnväg 

Digitaliseringen inom Trafikverket leder till en utveckling av it-infrastrukturen. Inom 

järnvägen pågår även en förflyttning från gammal kommunikationsutrustning till 

modernare lösningar där system och teknisk utrustning kopplas upp genom 

datakommunikation. Även i vägsystemet ökar digitaliseringen med allt mer 

datakommunikation utmed de mest trafikerade vägarna. Det är en stor ökning i 

anläggningsnära utrustning som digitaliseras och samtidigt en stor teknikutveckling inom 

området. 

Flera stora investerings- och utvecklingsprojekt pågår inom Trafikverket och kommer att 

färdigställas och överlämnas till förvaltning under planperioden. Den satsning som gjorts på 
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dessa it-system bidrar till att Trafikverket kommer få en mer systematisk 

informationshantering.  

Arbetet med informationshantering och informationsstyrning blir allt viktigare eftersom 

större mängder data och information än någonsin tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras 

och mångfaldigas. Exempelvis har Trafikverket 42 procent fler servrar 2016 jämfört med 

2014 och mängden lagrade data växer med 30 procent varje år.  

5.3.1. Mobil kommunikation  

Ökad samverkan med andra parter och ökade behov vid kris- och trafikledning kommer 

Trafikverkets användning av samhällskritisk mobil kommunikation för såväl data som 

röstsamtal att öka under planperioden. 

Under planperioden ska Trafikverkets radionät (GSM-R) ersättas med en ny modern 

kommunikationsplattform för järnvägskommunikation. Kommunikationsplattformen är ett 

IP-baserat system och stödjer multiteknologi. Med standardteknik i botten förbättras 

konkurrensläget avsevärt vilket borgar för lägre framtida drift- och förvaltningskostnader. 

Kommunikationsplattformen ger även bättre prestanda och övervakningsmöjligheter 

samtidigt som det förbättrar nyttan för järnvägsföretagen. Kommunikationsplattformen 

ombord ska stödja de teknologier och frekvensband som krävs för interoperabilitet i Europa. 

It-säkerheten ökar också med den nya kommunikationsplattformen. 

Införandet av nästa generations kommunikationsplattform kommer att påverka den årliga 

driftbudgeten med en högre kostnad under åren med parallelldrift men därefter minskar 

kostnaderna. Den nya radioutrustningen förväntas bli installerad på samma platser som 

dagens utrustning vilket innebär ökade underhållskostnader för radiosystemet på teknikhus 

och master, kopplat till ökad ålder. Detta behov ökar gradvis under planperioden. 

5.3.2. It-säkerhet 

Trafikverkets verksamhet är kritisk för Sverige och i takt med att it blir mer en allt viktigare 

del av verksamheten ökar kraven på en robust, tillgänglig och tillförlitlig it-infrastruktur. 

Det är dessutom ett förändrat säkerhetsläge i Sverige och omvärlden och cyberattacker, 

virus och intrångsförsök ökar. Sammantaget innebär detta högre krav på anläggningen och 

att det behövs personal med rätt kompetens i en omfattning som kan möta behovet av ökad 

it-säkerhet. 

Driftkostnaderna ökar i samband med att digitaliseringen av väg- och järnvägsanläggningen 

och säkerhetsåtgärder som krävs för en robust it-infrastruktur ökar driftkostnaderna, till 

exempel etablering av skyddade centraliserade noder för digitaliserade ställverk. Det 

kommer att krävas förändrade arbetssätt och det kommer också att påverka 

bemanningsbehovet. Driftstöd och övervakning av digitaliserade signalställverk kommer att 

behöva etableras under första hälften av perioden. 
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5.3.3. Nya system och arbetssätt 

Det pågår arbete med ett nytt register (system) för anläggningsdata och trafiknät och det är 

en grundläggande förutsättning för att ha rätt information om infrastrukturen, både för väg-, 

järnväg- och it-anläggningar. Detta innebär en förbättring av underhållet av anläggningen ur 

ett livscykelperspektiv och planeringen för trafikledning av järnvägs- och vägtrafik. Registret 

innebär minskade projekteringskostnader vid investerings- och underhållsprojekt, eftersom 

behovet av inventering och inmätning minskar. Även ändrings- och tilläggsarbetena 

kommer att minska eftersom anläggningsdata får en högre kvalitet. Det nya 

anläggningsregistret ska ge förutsättningar för att innehålla historik, nutid och planerade 

data om infrastruktur. 

Ytterligare en förbättring kommer att göras genom utveckling av ett systemstöd för att 

planera, genomföra och följa upp underhåll av väg-, järnväg- och anläggningsnära it-

anläggningar. Detta kommer att effektivisera underhållsarbetet, eftersom det är tillgångarna 

och deras historik som ligger till grund för behovsbedömning, planering, prioritering och 

utförande av åtgärder (rätt åtgärd i rätt tid). Detta medför ökad förmåga att ställa krav, driva 

och följa upp underhållskontrakt och en högre grad av precision i planering och 

genomförande av åtgärder. Det innebär också bättre kontroll på underhållskostnader vilket 

medför bättre möjligheter till livscykelkostnadsanalyser (LCC) och därigenom ett stöd för 

rätt val av alternativ vid investeringar. 

Kapacitetsplaneringen för järnväg förbättras med ett webbaserat verktyg som förenklar 

ansökningar, förkortar handläggningstider och förbättrar tjänsteutbudet. Verktyget bidrar 

tillsammans med ett förändrat arbetssätt till nya förutsättningar att frigöra tidigare dold 

kapacitet och därmed ökar nyttjandegraden av järnvägen.  

5.4. Trafikleda väg och järnväg 

Verksamheten är i en expansiv period där nya system införs och ger möjlighet till utveckling. 

De största och mest påtagliga förändringarna är fullföljandet av övergång till 

fjärrtågklarering, första versionen av system som ger digitaliserad tågledningstjänst och 

modernisering av beslutsstödsystem för trafikledning på väg. Moderniseringar kommer 

förbättra och effektivisera leveransförmågan. Det handlar om ökade möjligheter att hantera 

störningar, informationsdelning och automatiseringar för att, med bibehållen säkerhet, öka 

kapaciteten och förbättra punktligheten.  

Fjärrtågklarering. Under kommande planperiod fortsätter övergången från 

lokaltågklarering till fjärrstyrning av ett antal banor. Fjärrstyrningen kommer att innebära 

en effektivisering eftersom antalet lokala tågklarerare minskar under perioden. Utöver de 

redan planerade sträckorna tillkommer ett antal fler lokalbevakade sträckor som under 

planperioden planeras övergå till fjärrstyrning. 

 

Digitalisera tåglägestjänsten. Den tjänst som järnvägsföretag köper för att få trafikera 

den statliga järnvägen kommer att digitaliseras under planperioden. Utvecklingen av nya 

system pågår vilket kommer att påverka både planering och styrning av tågtrafiken samt 

anläggningsdata. Moderniseringen kommer att inverka påtagligt på trafikledningen på 

järnväg, framförallt införandet av ett modernt, nationellt tågledningssystem. Systemet 

möjliggör förbättrad leverans och ökad effektivitet, till exempel genom redundans mellan 

trafikcentralerna och en ökad beredskap i samband med totalförsvarsarbetet.  
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Modernisering av beslutsstödsystem för trafikledning på väg. Perioden innebär 

förändringar i de tekniska stöden för vägsystemet som genererar och förmedlar information 

samt ökat fokus på en mer proaktiv trafikstyrning. Behovet av modernare trafikledning är 

extra stort i områden med hög belastning på vägnätet, där punktligheten dagligen påverkas. 

Vägavsnitt som är hårt trafikerade kommer att tilldelas en högre servicenivå än mindre 

trafikerade vägar. Prognosen för perioden 2018–2029 är att fler mil väg kommer att behöva 

den högre servicenivån.  

5.4.1. Trafikledning järnväg  

För att trygga en god leveransförmåga av trafikledningen krävs en stabil nivå av bemanning 

och den nivån kommer att säkerställas under planperiodens första år. Den prognostiserade 

ökningen av trafikvolymen i transportsystemet, tillsammans med anläggningens tillstånd, 

ger en ökad risk för trafikstörning vilket medför ökat behov av trafikledning. Utöver det 

tillkommer flera avancerade väg- och järnvägsanläggningar som kräver trafikledning och 

anläggningsövervakning. Behovet av reinvesteringar inom trafikledning är lågt under 

perioden, framförallt med anledning av att många system istället ersätts eller moderniseras. 

Effektiviseringar. Beslutade och planerade moderniseringar kommer att påverka den 

dagliga trafikledningen på järnväg. Effekterna av ett nationellt tågledningssystem kommer 

senare och i en lägre takt än vad som framgår av gällande plan. Skälen till justeringen är dels 

en ökad förståelse för processens komplexitet, dels samordningen med Trafikverkets andra 

stora digitaliseringssatsningar. Effekten av tillkommande, ännu inte inplanerade sträckor 

för fjärrstyrning samlas till år 2029 på grund av osäkerheten kring när i planperioden de 

kommer att genomföras.  

Fortsatt modernisering. För att tåglägestjänsten fullt ut ska bli digitaliserad förutsätter 

det en fortsatt utveckling. Trafikledningens förmåga att trafikstyra och trafikinformera 

förutsätter fortsatt verksamhetsutveckling och tidigt i planen är behovet särskilt stort i 

samband med införande kopplat till lokalförändringar och införande av det nationella 

tågledningssystemet.  

I diagrammet nedan redovisas hur satsningen på verksamhetsutveckling börjar generera 

effektiviseringar i verksamheten i slutet på planperioden. Minskningen inom daglig drift är 

konsekvensen av övergång till fjärrtågklarering och kommande effekt av nationellt 

trafikledningssystem.  
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Diagram 6 Uppskattade kostnader för perioden 2018–2029 exklusive it-kostnader för trafikledning.  

5.4.2. Trafikledning väg 

Planperioden kommer att innebära stora förändringar för trafikledningen på väg. Det finns 

behov av fortsatt verksamhetsutveckling främst under första halvan av planperioden. Detta 

för att möta de nya digitaliserade tjänsterna såsom självkörande fordon och för att kunna 

dra nytta av att uppkopplade fordon möjliggör utvecklade tjänster inom till exempel 

trafikinformation och störningshantering.  

Det tillkommer ökade kostnader för vägassistans och utökad vägvakt, till följd av nya 

anläggningar såsom Förbifart Stockholm. Reinvestering i beslutssystem för trafikstyra och 

trafikinformera på väg fullföljs under planens första år men därefter kommer behovet att 

vara lågt. Nya avancerade tunnelanläggningar, som exempelvis Förbifart Stockholm 

kommer att ge en fördubbling av antalet mil i anläggningen som kräver övervakning.  

5.5. Forskning och innovation  

Forskning och innovation används för att få ny kunskap och undersöka nya metoder samt 

att testa, demonstrera och verifiera nya lösningar. En viktig och kostnadseffektiv metod är 

att bevaka lösningar som finns i omvärlden, dra lärdom av dessa och undersöka vad som 

kan implementeras i Trafikverkets verksamhet. Trafikverket har även behov av ny kunskap 

inom vissa områden, till exempel hur klimatförändringar kommer att påverka befintlig 

infrastruktur och hur ett fossilfritt underhållsarbete kan uppnås. Inom andra områden 

behövs utveckling och implementering av exempelvis effektsamband för underhållsåtgärder 

och hur digitaliseringens möjligheter behöver nyttjas för ett mer effektivt underhåll. 

Forskning och innovation ska fokusera på att stärka de områden och förmågor där 

Trafikverket och branschen behöver utvecklas. Nyckelområden för underhåll är övervakning 

och utvärdering av anläggningens tillstånd, strategier för hantering av anläggningstillgångar 

och drift. Andra viktiga områden är att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig både 

nu och i framtiden samt att utveckla data- och informationshantering för att möjliggöra 

effektiva beslutsstöd. Trafikverkets forskning och innovation ska också bidra till att utveckla 
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beställarrollen inom myndigheten och leda till ett proaktivt agerande, bland annat genom 

att följa upp utfört arbete och främja innovation i anläggningsbranschen. Möjliga verktyg för 

detta är innovationsupphandlingar, utveckling av kontraktsutformning och att arbeta med 

test- och demonstrationsprojekt i befintliga anläggningar.  

För att utveckla området övervakning och utvärdering av anläggningens tillstånd kommer 

digitalisering och automatisering att vara viktiga verktyg som ger Trafikverket bättre 

möjlighet att vara en proaktiv förvaltare. Detta innefattar allt från inmätning och 

utvärdering av tillstånd till genomförande och uppföljning av underhållsåtgärder.  

Det finns behov av att fortsätta utveckla kunskapen om sambandet mellan åtgärder för drift 

och underhåll och nyttan för samhället, i form av driftsäkerhet och punktlighet, säkerhet och 

robusthet. Framförallt är behovet stort gällande effektsamband för järnvägsunderhåll, till 

exempel effekter av genomförda eller uteblivna åtgärder på spår, växlar, kontaktledningar 

och banunderbyggnad. I takt med att höghastighetsjärnväg byggs kommer särskilda 

effektsamband att behöva utvecklas för denna typ av anläggning. Även för vägunderhåll 

finns ett behov av att utveckla effektsamband, exempelvis effekter relaterade till kapacitet 

och trafiksäkerhet, rullmotståndets påverkan på energiförbrukningen och förändrade 

underhållsbehov vid införande av nya bärighetsklasser. Effektsamband utgör ett viktigt 

beslutsstöd, exempelvis som en del av strategier för förvaltning av tillgångar. 

Klimatförändringarna kommer att påverka Trafikverkets infrastruktur på många sätt och 

därför är det viktigt att bygga kunskap om hur anläggningen kan klimatanpassas. Områden 

som är intressanta att undersöka är bland annat hur en höjd havsnivå påverkar de befintliga 

anläggningarna, hur förlust av tjälens bärighetshöjande faktor påverkar skogsindustrin, hur 

avrinning i stadsmiljö påverkas av ökad nederbörd samt hur högre temperaturer påverkar 

beläggningens sammansättning. 
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6. Åtgärdsplanens effekter 

Effekterna av åtgärdsplanen redovisas för väg respektive järnväg. Redovisningen inkluderar 

effekter på leveranskvalitet på väg- och bantyper och de samhällsekonomiska effekterna. 

Effektkapitlet avslutas med en redovisning av hur åtgärdsplanen påverkar de prioriterade 

utmaningarna.  

6.1. Åtgärdsplanens effekter för väg 

6.1.1. Effekter på leveranskvaliteter 

Driften och underhållets prestation med avseende på leveranskvaliteter kan mätas och följas 

upp med hjälp av indikatorer. Verksamhetens prestation på kort sikt mäts genom att följa 

hur väl entreprenören levererar utifrån ställda krav, det vill säga entreprenörens 

leveransprecision. Det kan exempelvis handla om entreprenörens förmåga att hålla 

inställelsetider vid oplanerade störningar eller att halkbekämpa vid rätt tidpunkt. En god 

leveransprecision innebär att underhållet på bästa sätt bidrar till att upprätthålla 

leveranskvaliteterna här och nu.  

Underhållets bidrag till vägtransportsystemets leveranskvaliteter på längre sikt visas utifrån 

hur olika tillståndsindikatorer utvecklas över planperioden. Exempel på sådana indikatorer 

är hur stor del av den belagda vägytan som uppfyller Trafikverkets underhållsstandard och 

bristen på kapitalvärde för brobeståndet. I föregående avsnitt framkom att tillståndet för 

vägnätet kommer vara relativt konstant över planperioden. De påtagliga förändringarna var 

att Vägar som är viktiga för landsbygden och framförallt Lågtrafikerade vägar kommer få ett 

försämrat tillstånd, samt att kapaciteten blir bättre på Vägar som bildar större 

sammanhängande stråk, Vägar för dagliga resor och arbetspendling och Övriga för 

näringslivet viktiga vägar som en följd av bärighetssatsningen. 

I figur 3 nedan redovisas drift och underhålls bidrag till vägtransportsystemets 

leveranskvaliteter under planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån 

vad som bedömts rimligt att uppnå inom givna ekonomiska ramar. Under första delen av 

planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna att kunna bibehållas. Under 

andra halvan av planperioden blir det dock svårt att bibehålla nuvarande tillstånd på de 

lägre trafikerade vägarna. Det innebär att Vägar som är viktiga för landsbygden och 

framförallt Lågtrafikerade vägar kommer få en lägre robusthet under andra halvan på 

planperioden. Satsningen på en ny högre bärighetsklass kommer bidra till ökad kapacitet på 

Vägar som bildar större sammanhängande stråk, Vägar för dagliga resor och arbetspendling 

och Övriga för näringslivet viktiga vägar under planperioden. Åtgärder för att minska buller, 

ökat aktivt resande och förbättra luftkvaliteten i framförallt storstäder bidrar positivt till 

leveranskvaliteten Miljö och Hälsa. 
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Figur 3 Redovisar utvecklingen av leveranskvaliteterna under planperioden jämfört med dagens nivåer.  

Robusthet innebär för drift och underhåll att säkerställa att hela det statliga vägnätet ska 

ha en viss tillgänglighet både på kort och lång sikt. På längre sikt är det kritiskt med en hög 

nivå på det förebyggande underhållet för att kunna upprätthålla robustheten. Den dagliga 

verksamheten syftar till att bibehålla den nuvarande tillgängligheten på vägnätet med 

avhjälpande underhåll. Exempel på sådana åtgärder är vinterväghållning, potthålslagning 

och borttagning av hinder såsom nedfallna träd.  

Under början på planperioden kommer robustheten att kunna bibehållas för samtliga 

vägtyper, främst med stöd av ett ökat avhjälpande underhåll på mer lågtrafikerade delar av 

vägnätet. De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att robustheten kan bibehållas på 

längre sikt för Vägar i storstadsområden, Vägar som bildar större sammanhängande stråk, 

Vägar för dagliga resor och arbetspendling och Övriga för näringslivet viktiga vägar . 

Robustheten på äldre högtrafikerade vägar som har passerat sin tekniska livslängd kommer 

upprätthållas med stöd av extra punktvisa reinvesteringsåtgärder och ett utökat 

beläggningsunderhåll. Vägar för dagliga resor och arbetspendling och Övriga för näringslivet 

viktiga vägar förväntas även synergier från bärighetsåtgärder och en fortsatt satsning på 

avvattning att bidra till att bibehålla robustheten Vägar som är viktiga för landsbygden och 

framförallt Lågtrafikerade vägar kommer att få en försämrad robusthet under planperioden.  

Punktlighet innebär för drift och underhåll att bidra till att tillhandahålla ett punktligt 

vägnät men också att minimera effekten vid störningar, med hjälp av information och 

trafikstyrning. En god punktlighet följer av att verksamheten säkerställer funktionen på 

anläggningar som påverkar res- och transporttider samt anläggningar som leder och 

informerar trafikanter. Anläggningar som används för att leda och styra trafik återfinns 

främst i storstadsområden och i vissa större tätorter.  

Planen är att punktligheten ska bibehållas på nuvarande nivå för hela vägnätet under 

planperioden. Det bygger på att en viss nivå av trafikledning tillhandahålls och att 

möjligheter till omledning av trafik samt generell standard på vägnätet upprätthålls. I 

storstadsområden kan planerade störningar i form av bland annat underhåll få stor 

påverkan på trafiken. Därför ska ett fortsatt arbete med att koordinera och planera 

underhållet så att det ger minsta möjliga trafikpåverkan genomföras under planperioden. 

Det kommer även att krävas en förbättrad förmåga för trafikstyrning och informations-

hantering för att bibehålla punktligheten i storstadsområden, i takt med att trafiken ökar. 
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Kapaciteten i vägsystemet handlar för drift och underhåll till stor del om att bibehålla den 

kapacitet anläggningen är byggd för. Grunden för att kunna bibehålla kapaciteten i 

vägsystemet är att anläggningen har ett bra allmänt tillstånd. I storstadsområden kommer 

det att ställa krav på effektivare trafikledning och informationshantering för att möta ökade 

trafikvolymer och bibehålla nuvarande kapacitet, samt att minimera 

kapacitetsnedsättningar i samband med störningar och utförandet av underhåll.  

Under planperioden ska bärigheten förbättras, där prioriterade delar av vägnätet kommer 

att kunna upplåtas för den nya högre bärighetsklassen, BK4. De prioriterade delarna 

kommer främst att innefatta Vägar som bildar större sammanhängande stråk, Vägar för 

dagliga resor och arbetspendling och Övriga för näringslivet viktiga vägar . Kapaciteten 

förbättras genom bärighetssatsningen som bland annat inkluderar förstärknings- och 

framkomlighetsåtgärder på vägnätet. De prioriterade delarna av vägnätet som inkluderas i 

satsningen arbetas fram i dialog med näringslivet och andra berörda parter. Vägar som är 

viktiga för landsbygden och framförallt Lågtrafikerade vägar kommer det sannolikt få både 

fler och större avvikelser mot underhållsstandarden och ökade restriktioner för tung trafik 

vid extrema väderförhållanden.  

Användbarheten innebär för drift och underhåll att säkerställa tillgängligheten till 

anläggningar och att resor inom och mellan regioncentrum fungerar smidigt under normala 

förhållanden. Det inkluderar även att säkerställa att alla trafikanters behov tas om hand, 

exempelvis att det finns fungerande rastplatser för långväga person- och godstransporter 

och säkra och farbara cykelvägar.  

Planförslaget bidrar till att bibehålla användbarheten på större delen av vägnätet över 

planperioden, där en satsning görs för att öka ett aktivt resande. Användbarheten påverkas 

av tillståndet på de anläggningar som används av specifika kundgrupper och målet över 

planperioden är att bevara dessa anläggningar på dagens nivå. Det finns en ambition att 

höja drift- och underhållsstandarden på begränsade delar av cykelvägnätet för att bidra till 

ökad cykling. Satsningen kommer ske på delar där det är samhällsekonomiskt lönsamt med 

en standardhöjning och i vissa fall i samband med andra satsningar på cykelvägar.  

Miljö och hälsa innebär för underhållet att säkerställa att fastställda miljökrav 

upprätthålls i anläggningen. Det inkluderar att ha en effektiv översyn för att säkerställa att 

ett antal mål upprätthålls, däribland att bevara den biologiska mångfalden, arbeta med 

bullerreducerande åtgärder och förbättrad luftkvalitet samt främja aktivt resande genom att 

förbättra möjligheterna till cykling.  

Under planperioden ska i första hand dagens standard upprätthållas i hela vägsystemet. Det 

säkerställs via tydliga skötselbeskrivningar och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. En 

ytterligare effekt med planförslaget är att drift och underhåll ska kunna bidra till minskad 

klimatpåverkan genom att ställa högre krav på klimateffektivitet i framtida 

underhållsåtgärder. I framförallt storstadsområden och större tätorter finns en potential att 

förbättra såväl miljön som hälsan, genom att bidra till att minska buller, förbättra 

luftkvalitet och bidra till en ökning av aktivt resande genom att förbättra underhållsnivån 

eller genom att tillämpa nya metoder.  

Trafikverkets Färjerederi släpper årligen ut drygt 33 000 ton koldioxid på de leder som 

ingår i det statliga uppdraget. I relation till transportsektorns totala utsläpp är denna del 

liten men om Sverige ska vara klimatneutralt senast år 2045 behöver utsläppen minska för 
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färjeverksamheten på längre sikt. En satsning på att ersätta en del av Trafikverkets 

fossildrivna färjor med biodiesel och elektrifiering kommer att ge positiva klimateffekter. 

Säkerhet innebär för drift och underhåll att identifiera och åtgärda säkerhetsrelaterade 

brister samt att övervaka att vägnätets säkerhetsnivå bibehålls. Under planperioden ska den 

höga säkerhetsnivån i vägsystemet bibehållas och ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete 

ska genomföras, bland annat när det gäller säkra arbetsplatser och att tillvarata 

digitaliseringens möjligheter.  

Den höga säkerhetsnivån bibehålls genom att anläggningen har rätt funktion, vilket 

exempelvis kan göras via besiktningsverksamheten eller med hjälp av mer digitala 

kontrollsystem i komplexa anläggningar. Det kan handla om att säkerställa att delar av 

anläggningen såsom viltstängsel, vägräcken och trafikkameror har rätt funktion, men även 

att rätt åtgärder görs på rätt plats i rätt tid exempelvis halkbekämpning. Digitaliseringen ger 

möjligheter till förbättrade systemstöd som bidrar till att verksamheten blir effektivare, 

exempelvis skulle användningen av realtidsdata i beslutsstödsystemen vid halkbekämpning 

kunna minska antalet olyckor.  

6.1.2. Samhällsekonomiska effekter  

Den samhällsekonomiska bedömningen av planförslaget grundar sig på både kvantitativa 

analyser och kvalitativa bedömningar. De kvantitativa analyserna utgörs av fastställda 

effektsamband för tillståndet på belagd väg och broar. Övriga effektuppskattningar baseras 

på kvalitativa expertbedömningar. I den samhällsekonomiska analysen beräknas en 

nyttokostnadskvot där ett utredningsalternativ jämförs med ett jämförelsealternativ.  

För belagd väg är jämförelsealternativet eller basalternativet ett lägsta underhållsalternativ. 

De samhällsnyttor som beräknas är baserade på effektmodeller av förändringar av 

ojämnheter i längsled som mäts i måttet International Roughness Index (IRI). De 

samhällsekonomiska beräkningarna för åtgärder på belagd väg har gjorts i verktyget HDM-4 

(Highway Development and Management Tool). Verktyget väljer optimala åtgärdstyper som 

syftar till att förbättra längsgående ojämnheter på det belagda vägnätet så effektivt som 

möjligt inom givna budgetrestriktioner under planperioden. För varje scenario finns en 

given budget som fungerar som en restriktion för optimeringen av åtgärder under perioden. 

I verktyget beräknas och sammanställs åtgärdskostnader och samhällsnyttor för de olika 

scenarierna. 

Resultaten från analyserna ger att det mest lönsamma alternativet är ett scenario där det 

inte finns några restriktioner för hur budgetmedlen fördelas över planperioden. Det skulle 

innebära att en stor del av åtgärderna genomförs i början på planperioden och nyttorna 

skulle falla ut i ett tidigt skede och kunna tillgodgöras under hela planperioden. Resultaten 

visar även att det skulle ge en högre samhällsnytta per satsad krona att lägga mer resurser 

på belagd väg än den som föreslås i åtgärdsplanen.  

De samhällsekonomiska analyserna för broar genomförs med stöd av data från 

managementsystemet BaTMan (Bridge and Tunnel Management). De samhällsekonomiska 

analyserna för broar beskriver de samhällsekonomiska merkostnaden för att inte genomföra 

den mest optimala åtgärden i rätt tid. Resultaten visar att det skulle vara 

samhällsekonomiskt motiverat att satsa mer medel på broar tidigt i planperioden jämfört 

med planförslaget.  
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Sammanfattningsvis visar den samhällsekonomiska analysen för belagd väg och bro att det 

skulle vara motiverat att både satsa mer än de förslagna nivåerna på och även att satsa på en 

mer framtung plan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på dessa områden. De medel som 

tilldelats drift och underhåll av vägsystemet har prioriterats till andra områden för att klara 

leveranserna här och nu. En mer utförlig beskrivning och redovisning av de 

samhällsekonomiska analyserna finns att tillgå i ”Effektbeskrivning till förslag till Nationell 

plan 2018–2029”5. 

Det finns fler samhällsekonomiska effekter än de som följer av ojämnheter på belagd väg. En 

annan är bärighetssatsningen som kommer att bidra till att stärka svenska näringslivets 

konkurrenskraft och även till landsbygdsutvecklingen. Tidigare studier har visat på en stor 

samhällsnytta med att upplåta vägnätet för den nya bärighetsklassen BK4, nettovärdeskvot 

på cirka 2.5. Möjligheten att transportera en högre last bidrar även till att det krävs färre 

transporter för att transportera samma mängd gods, vilket ger positiva miljöeffekter. 

Åtgärdsplanen för väg kommer bidra till att förbättra luftkvalitet och reducera bullernivåer i 

utsatta områden.  

6.2. Åtgärdsplanens effekter på järnväg 

6.2.1. Effekter på leveranskvaliteter 

I figuren nedan redovisas hur planförslaget för drift och underhåll bidrar till 

leveranskvaliteterna för det statliga järnvägsnätet jämfört med dagens nivå på 

leveranskvaliteterna. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån den 

tillståndsutveckling som följer av planförslaget. 

Underhållets bidrag till järnvägssystemets leveranskvaliteter på längre sikt sker utifrån hur 

olika tillståndsindikatorer utvecklas över planperioden. Exempel på sådana indikatorer är 

teknisk livslängd på nyckelkomponenter som har stor påverkan på framförallt robustheten. I 

föregående avsnitt framkom hur tillståndet för järnvägsnätet kommer att påverkas över 

planperioden. De mer påtagliga förändringarna är att Banor som bildar större 

sammanhängande stråk och delar av Banor med omfattande godstransporter och 

resandetrafik kommer att få ett förbättrat tillstånd och Övriga för näringslivet viktiga banor 

och ett fåtal banor inom bantypen Banor för dagliga resor och arbetspendling riskerar att få 

ett försämrat tillstånd. Även Banor med ringa eller ingen trafik kommer få ett försämrat 

tillstånd.  

Inriktningen i planen är som beskrivet att prioritera satsningar som förbättrar 

funktionaliteten på de viktigaste person- och godstrafikflödena på delar av Banor som bildar 

större sammanhängande stråk och Banor med omfattande godstransporter och 

resandetrafik. Målet är att öka robustheten på dessa delar. Många av de prioriterade delarna 

är så kritiska ur ett systemperspektiv att det även ger positiva effekter på punktligheten. 

Prioriteringen av de viktigaste transportflödena innebär att tillståndet på vissa banor inom 

Banor för dagliga resor och arbetspendling, Övriga för näringslivet viktiga banor och Banor 

med ringa eller ingen trafik förväntas bli sämre under planperioden. Försämringar i 

anläggningens tillstånd medför en högre risk för fel och temporära nedsättningar och 

därmed påverkas framförallt robustheten negativt. För resterande delar av det trafikerade 

                                                           
5 Effektbeskrivning till förslag till Nationell plan 2018–2029 
 

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/4.%20Drift%20och%20underhåll/Effektbeskrivning_DoU_2017/atgpl_vidmakthalla_bilaga_samhallsekonomi_publicerad.pdf
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järnvägsnätet är målet att under planperioden bidra till leveranskvaliteterna i samma 

utsträckning som i dag. 

Många av de positiva effekterna kommer slå igenom tidigt i planperioden framförallt 

kopplingen mot satsningen på Södra stambanan och Västra stambanan. De negativa 

effekterna som beskrivs på de lägre trafikerade delarna av järnvägsnätet kommer till stor del 

att slå igenom under andra halvan av planperioden när tillståndet gradvis försämras.  

 

Figur 4 Redovisar utvecklingen av leverans-kvaliteterna under planperioden jämfört med dagens nivåer. 

Med de ekonomiska medel som Trafikverket har till 

förfogande för järnvägsunderhåll och med hänsyn till 

ovan beskrivna prioriteringskriterier, har Trafikverket 

som mål att åtgärda hastighetsnedsättningar och risk 

för hastighetsnedsättningar på de banor som utgör de 

samhällsekonomiskt viktigaste transportflödena. 

Prioriterade transportflöden under planperioden är  

- Stockholm–Malmö 

- Stockholm–Göteborg 

- Hallsberg–Luleå 

- Luleå–Boden–Riksgränsen 

De prioriterade transportflödena innefattar banor i 

storstadsområden, banor som bildar större 

sammanhängande stråk och banor med omfattande 

godstransporter och resandetrafik.  

På övriga banor är Trafikverkets mål att bibehålla 

funktionaliteten på dagens nivå. Detta innebär att 
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nuvarande restider och kapacitet ska bibehållas och att förseningar6 på respektive bantyp 

inte ska öka.  

Robusthet innebär för drift och underhåll att järnvägssystemet ska vara tillförlitligt året 

om samt stå emot och hantera störningar. Trafikverkets förmåga att leverera en viss nivå av 

robusthet är en kombination av anläggningens tillstånd och den dagliga driften av 

anläggningen, såsom felavhjälpning och snöröjning som säkerställer leveranserna på kort 

sikt. Ju bättre tillstånd anläggningen har desto större möjlighet finns att leverera ett robust 

järnvägssystem.  

Andelen robust järnvägsnät är den indikator som främst beskriver järnvägsanläggningens 

grundläggande förmåga att stå emot störningar. Den långsiktiga utvecklingen av andelen 

robust järnvägsnät är starkt korrelerat till den återstående livslängden hos anläggningen – 

ju yngre anläggning desto robustare system. Den återstående livslängden följs upp på 

nyckelkomponenter i anläggningen såsom spår och spårväxlar, broar och kontaktledningar. 

Genom större utbyten av slitna delar i anläggningen avser Trafikverket att öka robustheten 

på de prioriterade transportflödena. På dessa sträckor finns även majoriteten av 

järnvägsnätets mest sårbara punkter. Satsningar på dessa punkter ska bidra till att risken 

minskar för både längre och allvarliga störningar och mindre mer frekventa störningar 

under planperioden. Det återspeglas i att anläggningen generellt föryngras efter utbyten och 

att andelen störningsfria tågpassager ökar betydligt på dessa delar av anläggningen. 

Under planperioden kommer Banor i storstadsområden och de delar av Banor som bildar 

större sammanhängande stråk och Banor med omfattande godstransporter och 

resandetrafik som ingår i de prioriterade flödena att få en förbättrad robusthet. Majoriteten 

av banorna i Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik ingår inte i de 

prioriterade flödena och kommer att bibehålla nuvarande robusthet under planperioden. De 

banor i Banor för dagliga resor och arbetspendling och Övriga för näringslivet viktiga banor 

som har särskilt höga krav på robusthet ur ett redundans- och sårbarhetsperspektiv kommer 

att prioriteras särskilt så att robustheten bibehålls under planperioden. Övriga banor i 

Banor för dagliga resor och arbetspendling och Övriga för näringslivet viktiga banor 

bibehåller nuvarande robusthet och ett fåtal banor kan riskera en försämrad robusthet 

under planperioden. När det gäller Banor med ringa eller ingen trafik kommer i princip 

samtliga banor få en försämrad robusthet under planperioden.  

Kapacitet innebär för drift och underhåll att järnvägsnätet långsiktigt ska kunna trafikeras 

med den hastighet och det tonnage som anläggningen är planerad för. I dag uppfyller 

anläggningen på vissa ställen inte denna standard eftersom underhållet är eftersatt, det vill 

säga att vissa större utbyten inte skett i tid. 

På kort sikt ska underhållsåtgärderna minimera kapacitetsnedsättningar i samband med 

störningar. Det innebär att störningar ska avhjälpas med i stort sett bibehållet tillstånd och 

bibehållen kvalitet på samtliga banor. Dock kan kapaciteten under planperioden påverkas 

negativt eftersom Trafikverket kommer att genomföra banarbeten för att uppnå de 

långsiktiga målen för robusthet, kapacitet och säkerhet. 

                                                           
6 Förseningstimmar per tåg-kilometer, orsakade av infrastrukturfel 
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Genom att åtgärda befintliga hastighetsnedsättningar på sträckorna Stockholm–Göteborg 

och Stockholm–Malmö, samt genom att förebygga nedsättningar på de prioriterade 

transportflödena, bidrar underhållsåtgärderna till att långsiktigt öka kapaciteten till det 

järnvägsnätet är planerad för. Framförallt satsningar på banöverbyggnaden påverkar 

leveranskvaliteten kapacitet. Övriga banor ska bibehållas i den utsträckningen att den 

nuvarande kapaciteten säkerställs även i framtiden. 

Punktlighet beskriver transportsystemets förmåga att leverera planerade res- och 

transporttider. Trafikverket har tillsammans med tågbranschen som mål att uppnå en 

genomsnittlig punktlighet på minst 95 procent för person- och viss tidsberoende godstrafik, 

över hela järnvägsnätet. Drift och underhåll bidrar till detta genom att säkerställa att de 

delar av anläggningen som påverkar res- och transporttider har en robust funktionalitet.  

Det är många andra faktorer än infrastrukturen som påverkar punktligheten, till exempel 

tågoperatörernas fordonsflotta, prioriteringskriterier och kapacitetstilldelning. Drift och 

underhåll bidrar till punktlighetsmålet genom att förbättra robustheten och tillhandahålla 

en effektiv trafikledning på de prioriterade transportflödena. Trafikverket ska också bidra 

till att ge rätt information i så god tid som möjligt, så att trafikanterna kan planera sina resor 

utifrån rådande förhållanden.  

Under planperioden bedöms bidraget från drift och underhållsverksamheten bidra till att 

bibehålla nuvarande punktlighet på större delen av järnvägsnätet, förutom på Banor som 

bildar större sammanhängande stråk där det förväntas en förbättrad punktlighet.  

Säkerhet innebär för drift och underhåll att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i 

järnvägsanläggningen och att bidra till en hög säkerhetsnivå på lång sikt. 

Trafikverkets ska bibehålla den redan i dag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter att 

skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och 

entreprenörer. Trafikverket kommer fortsatt prioritera säkerheten på järnvägen. 

Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och 

förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa 

säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka 

hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet.  

Användbarhet innebär för drift och underhåll att tillgodose tillgängligheten till 

järnvägsanläggningen för specifika kundgrupper och att kundgruppernas behov även på 

längre sikt tillgodoses i bibehållen utsträckning. 

På de prioriterade transportflödena bidrar satsningen till att banorna kan trafikeras med 

den hastighet och det tonnage som anläggningen är planerad för, samt att dessa banor ska 

kunna trafikeras med hög punktlighet. Det förbättrar leveranskvaliteten användbarhet 

genom att bidra till förbättrad standard på viktiga godstransportstråk och även en förbättrad 

tillgänglighet för persontransporter i kollektivtrafiknätet. På övriga sträckor är ambitionen 

att bibehålla dagens nivå på användbarhet. 

Miljö och hälsa innebär för drift och underhåll att exempelvis sköta naturmiljöer och 

stationsmiljöer, samt att åtgärda funktionsbrister i anläggningar som är värdefulla för 

leveranskvaliteten miljö och hälsa.  
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Inom planperioden kommer ett mer systematiskt arbete att genomföras för att säkerställa 

att rätt insatser genomförs i anläggningen, allt från förtydliganden av skötselbeskrivningar 

till en bättre uppföljning av leveranser. En förbättrad robusthet och punktlighet på de 

prioriterade transportflödena bidrar till att öka attraktiviteten för järnvägstransporter för 

både gods- och persontransporter. Det ökade incitamentet för ett kollektivt resande med 

järnväg tillsammans med att näringslivets godstransporter förväntas öka bidrar till en viss 

överflyttning från vägtransporter till järnvägstransporter.  

6.2.2. Samhällsekonomiska effekter  

De samhällsekonomiska effekterna som redovisas grundar sig både i kvantitativa analyser 

och kvalitativa bedömningar. De kvantitativa analyserna utgörs av fastställda effektsamband 

för att göra samhällsekonomiska kalkyler mellan olika reinvesteringsnivåer i anläggningen 

och merförseningar.  Övriga effektuppskattningar baseras på kvalitativa 

expertbedömningar, som i vissa fall grundar sig i enklare effektsamband med högre grad av 

osäkerhet. 

De samhällsekonomiska analyserna för järnväg baseras på en jämförelse med föregående 

plan. Referens/jämförelsealternativet i analysen är föregående nationella plans (2014-

2025)) medelsram och prioriteringar. I analysen beräknas den samhällsekonomiska effekten 

av skillnaden i merförseningar för jämförelsealternativet och de båda 

utredningsalternativen7.  

 Utredningsalternativ 1 (UA1) är den inriktning som beskrivs i planförslaget för 

2018–2029. I detta alternativ satsas det mest på prioriterade transportflöden för 

bantyperna 1–3, med cirka 20 miljarder kronor högre reinvesteringsnivå än 

jämförelsealternativet. 

 Utredningsalternativ 2 (UA2) är en oprioriterad inriktning med cirka 20 miljarder 

kronor högre reinvesteringsnivå än för jämförelsealternativet. 

Den största delen av effekterna följer naturligt av den utökade ramen (47 procent) som ger 

stora effekter på anläggningens tillstånd. För att beskriva effekterna av satsningen på de 

prioriterade transportflödena (UA1) jämfört med den helt oprioriterade inriktningen med 

samma medel (UA2) redovisas även de samhällsekonomiska konsekvenserna av en sådan 

analys. En beskrivning och redovisning av de samhällsekonomiska analyserna finns att tillgå 

i ”Effektbeskrivning till förslag till Nationell plan 2018-2029”8. 

Den samhällsekonomiska analysen visar att båda UA1 och UA2 är samhällsekonomiskt 

lönsamma. UA1 har dessutom en något högre lönsamhet än UA2 (NNK 1,67 respektive NNK 

1,56). En känslighetsanalys har genomförts där resultatet indikerar att 

nettonuvärdeskvoterna är relativt stabila. Sammanfattningsvis ger analysen att den utökade 

ramen har positiva samhällsekonomiska effekter relaterat till merförseningar i 

järnvägssystemet, samt att resultatet indikerar att det är samhällsekonomiskt motiverat att 

prioritera medlen mot mer högtrafikerade delar. 

                                                           
7 I jämförelsealternativet har medel tillförts efter 2022 för att det inte skulle leda till allt för osannolika 
hastighetsnedsättningar eller stängningar av banor. 
8 Effektbeskrivning till förslag till Nationell plan 2018–2029 

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/4.%20Drift%20och%20underhåll/Effektbeskrivning_DoU_2017/atgpl_vidmakthalla_bilaga_samhallsekonomi_publicerad.pdf
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Det finns fler samhällsekonomiska effekter än de som följer av merförseningar. En ökad 

robusthet på de större stråken tillsammans med att dagens funktionalitet bibehålls på större 

delen av den övriga anläggningen bidrar positivt till såväl medborgarnas resor som 

näringslivets transporter. En förbättrad punktlighet jämfört med i dag på de större 

persontransportstråken bidrar till en ökad attraktivitet för ett kollektivt resande, vilket ger 

positiva miljöeffekter. Den förbättrade robustheten förväntas också bidra till ett mer 

tillförlitligt järnvägssystem under planperioden. Den ökade tillförlitligheten bidrar sannolikt 

till att fler företag väljer att transportera gods på järnväg framöver, vilket ger möjligheter till 

effektivare logistiklösningar med mindre miljöpåverkan. 

6.3. Åtgärdsplanens effekter på de prioriterade utmaningarna 

Vidmakthållande bidrar i olika utsträckning till de prioriterade utmaningarna i regeringens 

direktiv. För Investeringar för ökat bostadsbyggande är vidmakthållandes bidrag ytterst 

marginellt och beskrivs inte närmare. Det vidmakthållande kan bidra med till ett ökat 

bostadsbyggande, är att ta hand om anläggningen på ett bra sätt och därigenom se till att 

kommunikationer till bostadsområden upprätthålls.  

Vidmakthållande kan bidra i större utsträckning till de prioriterade utmaningarna Förbättra 

förutsättningarna för näringslivet, Förstärka sysselsättningen i hela landet och Ett 

inkluderande samhälle. Dessa prioriteringar hänger tätt samman med varandra och 

effekterna beskrivs därför under en gemensam rubrik. Därefter följer en beskrivning av hur 

vidmakthållande bidrar till de prioriterade utmaningarna Ta höjd för och nyttja 

digitaliseringens effekter och Omställning till ett fossilfritt välfärdsland. 

6.3.1. Förbättra förutsättningarna för näringslivet, förstärka sysselsättningen  

i hela landet och ett inkluderande samhälle 

Förslaget till Nationell plan för vägsystemet innehåller åtgärder för att höja bärigheten och 

säkra framkomligheten för tung trafik på vägnätet, i form av förstärkningsåtgärder på broar 

och vägar. En särskild satsning på ett BK4-vägnät kommer att stärka den internationella 

konkurrenskraften för svensk basindustri. Ett BK4-nät bidrar till möjligheten för 

näringslivet att effektivisera sina vägtransporter, främst genom betydande minskningar av 

klimatrelaterade emissioner och transportkostnader per transporterad godsenhet.  

Satsningen på en höjd bärighet bidrar också till att vägnätet ska vara tillgängligt året runt, så 

att näringslivets transporter kan fungera på stora delar av vägnätet. I satsningen inkluderas 

även att genomföra riskreducerande åtgärder för att klimatanpassa det regionala och 

nationella vägnätet, samt tjälsäkringsåtgärder som bidrar till ett robust vägsystem som är 

anpassat till rådande trafikering och klimat.  

Bärighetssatsningen kommer även att ge ett mycket positivt bidrag till möjligheterna för 

näringslivsutveckling i hela landet, eftersom en betydande del av de bärighetshöjande 

åtgärderna görs i landsbygdsregioner. De kommer därför bidra positivt till möjligheterna för 

näringslivet att verka och utvecklas i dessa regioner. Det finns även positiva synergier från 

satsningen på underhållet av vägarna och bärighetsåtgärderna kommer därför bidra till att 

förbättra vissa delar av vägnätet på landsbygden. 

Det är viktigt att upprätthålla en grundläggande standard även i det lågtrafikerade vägnätet, 

framför allt där vägen är enda alternativet. Planförslaget innebär en viss, men acceptabel, 
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tillståndsförsämring på de allra minsta och minst trafikerade delarna av vägnätet. De 

lågtrafikerade delarna av vägnätet som är allra viktigast för landsbygdsutvecklingen kommer 

dock att prioriteras. Detta gäller främst vägtyperna Övriga för näringslivet viktiga vägar och 

Vägar som är viktiga för landsbygden. Under planperioden kommer standarden på stora 

delar av vägarna på vägtypen Övriga för näringslivet viktiga vägar att kunna bibehållas och 

vissa delar blir bättre genom positiva synergier från satsningen på en höjd bärighet. 

Förslaget till Nationell plan innehåller också bidrag till enskilda vägar, som medför att även 

de mest kapillära delarna av vägnätet fungerar. 

Hur man planerar och genomför drift och underhållsåtgärder påverkar tillgängligheten, 

både för besöksnäringen och för de boende. Trafikverket har en löpande dialog med 

näringsliv och berörda intressenter för att fånga upp eventuella behov av utökat underhåll 

som kan förekomma i samband med säsongsvariationer eller andra omständigheter. 

De ökade anslagen för vidmakthållande på järnväg gör det möjligt för Trafikverket att 

upprätthålla dagens funktionalitet i stora delar av järnvägssystemet under planperioden, 

trots den prognosticerade ökningen av trafiken. Det bidrar till att näringslivet även 

fortsättningsvis har möjligheten att genomföra sina transporter på järnväg. Vissa 

högtrafikerade delar av anläggningen kommer också att få ett förbättrat tillstånd och en 

ökad robusthet.  

Satsningen för att öka robustheten på de delar av järnvägssystemet med tunga 

transportflöden kommer bidra till att näringslivets transporter blir mer tillförlitliga. 

Trafikverket bidrar också genom att prioritera transporter vars enda transportalternativ är 

järnvägen, vilket främst gäller vissa godstransporter. De ökade anslagen kommer även att få 

till följd att Trafikverket kan bidra till att järnvägen är ett fortsatt attraktivt alternativ för 

arbetspendling även utanför de stora transportstråken.  

6.3.2. Ta höjd för och nyttja digitaliseringens effekter 

De satsningar som görs på it-infrastrukturen under planperioden kommer bidra till att 

Trafikverket får en robustare och säkrare it-infrastruktur och att möjligheterna för att nyttja 

digitaliseringen förbättras. 

De nya it-systemen som kommer implementeras under planperioden kommer bidra till att 

underhållsmedlen kan nyttjas effektivare. Det nya anläggningsregistret och systemstödet för 

underhållsplanering kommer att vara färdiga att använda tidigt i planperioden.  

Det nya anläggningsregistret kommer bidra till minskade projekteringskostnader och även 

tilläggsarbetena kommer att minska, eftersom anläggningsdata får en högre kvalitet. Det 

nya systemstödet för underhållsplanering bidrar till en ökad förmåga att ställa krav, driva 

och följa upp underhållskontrakt och en högre grad av precision i planering och 

genomförande. Det kommer att ge en ökad verkningsgrad för underhållsmedlen; en 

bedömning är att det finns en effektiviseringspotential på 3–4 procent när dessa satsningar 

sätts i drift. Verkningsgraden bedöms generellt vara större på järnväg och är sannolikt lite 

lågt bedömd, beroende på andra faktorer kan den bli betydligt större.  
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6.3.3. Omställning till ett fossilfritt välfärdsland 

Järnvägssatsningarna kommer att bidra till att den svenska järnvägen fortsätter vara ett 

attraktivt transportmedel för såväl gods- som persontransporter. Det ger positiva effekter i 

form av minskade emissioner som påverkar klimatet. Att långsiktigt förbättra järnvägsnätets 

tillstånd och robusthet kommer vara en av förutsättningarna för en effektiv omställning till 

ett fossilfritt välfärdsland. Den satsning som kommer att genomföras i planen på de högt 

trafikerade transportflödena är ett första steg i en framtida upprustning av järnvägen.  

Den stora andelen av såväl godstransporter som persontransporter går i dag på väg, och så 

kommer det se ut även i framtiden. I strävan att gå mot ett fossilfritt välfärdsland är det 

viktigt att jobba både med kortsiktiga och mer långsiktiga lösningar. Långsiktiga lösningar 

kan exempelvis vara elvägar för den tunga trafiken och autonoma elbilar för 

persontransporter. I planen bidrar vidmakthållande främst till detta genom att öka 

kvaliteten i anläggningsregistret och möjliggöra en framtida användning av it-

infrastrukturen. I det mer kortsiktiga perspektivet ger planen positiva klimateffekter genom 

att Trafikverket möjliggör för näringslivet att använda effektivare fordonståg med betydligt 

lägre utsläpp per transporterad godsenhet. 
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7. Ekonomisk sammanställning 

I detta kapitel redovisas hur de tilldelade medlen kommer att fördelas på de olika 

verksamheterna inom vidmakthållande. Dessutom ingår ban- och kvalitetsavgifter och deras 

utveckling. 

7.1. Väg 

Tabell 5 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande väg (miljoner kronor). 

Totalt för 
perioden 
2018–2029, 
miljoner kronor 

Drift och underhåll av vägar 

Forskning 
och 
innovation 

Bärighet 
och tjäl-
säkring av 
vägar 

Bidrag för 
drift till 
enskilda 
vägar 

Totalt Reinves
tering 

Under-
håll 

Övriga 
kostnader 

inom 
underhålls- 
verksam-

heten 

Drift 

Väganläggning 
(belagd väg, 
byggnadsverk, 
infra och övr.)  

17600 88650          

  

IT 600 310  2900         

Trafikledning   40  2650         

Färja       9600         

Övrigt     5 900 3850         

Summa 18200 89000 5 900 19000 2200 16300 13 400    164000 

Ramar               164 000 

 

It-drift avser den operativa driften av it-infrastrukturen för vägsystemet vilket avser drift 

och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i 

trafikledningscentraler, RAKEL-abonnemang samt verksamhetsutveckling. 

Trafikledning avser den operativa driften av trafikledningscentraler, förvaltning, 

tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling. 

Övrig drift består framförallt av kostnader för planering av trafik, tjänsterna vägassistans 

och utökad vägvakt samt eldrift för att driva vägbelysning, trafikljus, rastplatser, ATK 

(automatisk trafiksäkerhetskontroll), broar, tunnlar med mera. 

De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt hänförbara 

till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder, exempelvis 

förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, 

handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och normering av 

underhåll och vägnätet.  

 

 

 

 



61 
 

7.2. Järnväg 

Tabell 6 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande järnväg (miljoner kronor). 
 

 

It-drift avser den operativa driften av it-infrastrukturen för järnvägssystemet vilket avser 

drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, 

utrustning i trafikledningscentraler, RAKEL-abonnemang samt verksamhetsutveckling.  

Trafikledning avser operativa driften av trafikledningscentraler, förvaltning, 

tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling.  

Övrig drift består av kostnader för beredning och tilldelning av trafik samt eldrift som avser 

elkostnader för att driva järnvägsanläggningen, i huvudsak växelvärme, signalsystem och 

bangårdsbelysning.  

De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt hänförbara 

till att förvalta järnvägsanläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder, 

exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier, 

miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och 

normering av underhåll och järnvägsnätet.  

Totalt för perioden 
2018–2029, 
miljoner kronor 

Drift, underhåll och trafikledning av järnväg 

Forskning och 
innovation 

Totalt 
Reinvesteringar Underhåll 

Övriga 
kostnader 

inom 
Underhålls-

verksamheten 

Drift 

Järnvägsanläggning 
(bana, El, Signal, 
Stationer) 

47600  66 000       
  

IT 1 100 400   7500     

Trafikledning      14 550     

Övrigt    9350 4700     

Summa: 48700 66 400 9 350 26 750 1200 152400 

Ramar            125000 

Banavgifter      27400 
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7.2.1. Banavgifter 

Banavgifterna ska finansiera drift och underhåll av järnvägen. Trafikverket utformar gradvis 

banavgifterna så att de får en mer styrande effekt på tågtrafiken. Totalt beräknas uttaget av 

banavgifter generera 27,4 miljarder kronor under planperioden, i fast prisnivå. Efter de 

höjningar som ligger i tidigare beslutad plan, och som ger ökade intäkter till och med år 

2025, kommer intäkterna i den nya planperiodens förlängning att plana ut. Det betyder inte 

nödvändigtvis att den styrande avgiftsdifferentieringen upphör, utan att intäkterna inte 

beräknas öka. 

Uttag av banavgifter regleras av järnvägslagen (2004:519) och kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 2015/909. I korthet innebär bestämmelserna att 

banavgifterna minst ska täcka de kostnader som uppstår som en direkt följd av 

järnvägstrafiken, och att dessa kostnader ska beräknas på ett visst sätt. Trafikverkets uttag 

av banavgifter innebär att lagens minimikrav på sådan kostnadstäckning uppfylls under 

planperioden. 

7.2.2. Kvalitetsavgifter 

Kvalitetsavgifter är en avgiftsmodell där Trafikverket och järnvägsföretagen avtalat att 

betala en förutbestämd avgift för tåg som är försenade mer än fem minuter. Den part som 

har orsakat förseningen betalar den andre. I avgiftsmodellen ingår också en enkelriktad 

avgift där Trafikverket betalar för persontåg som är försenade mer än 60 minuter per 

tillfälle, och för godståg som är försenade mer än 180 minuter. Syftet är att ge incitament 

och styreffekt för att Trafikverket och järnvägsföretagen ska minska störningarna i 

järnvägsnätet.  

Kvalitetsavgifter är en del av de övriga kostnaderna inom drift och underhåll och där är 

bedömningen att kostnaderna som Trafikverket betalar ökar under kommande planperiod. 

Den modell som används baseras på antalet merförseningsminuter som uppstår för 

tågtrafiken.  

 

Trafikverkets kostnader för kvalitetsavgifter har ökat under de år som modellen varit i bruk. 

Det beror framför allt på att avgiftsnivåerna successivt har höjts. Om modellen fortsatt anses 

fylla sitt syfte, är det sannolikt att avgiftsnivåerna kommer att höjas ytterligare, för att 

förstärka effekten. Avgifterna förväntas alltså totalt sett öka, trots att punktligheten i sig 

också förväntas öka och trots att en förbättrad kodning av förseningsorsaker innebär att 

färre förseningar kodas som infrastrukturfel. Denna ökning kommer dock att ske stegvis, 

direkt kopplat till när avgifterna höjs.  
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BILAGA 1: VÄGTYPER  
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BILAGA 2: TRANSPORTFLÖDEN  
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 

Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 99 97. 

 

www.trafikverket.se 


