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Om årsredovisningen
Banverket ska senast den 22 februari varje år lämna en årsredovisning till regeringen, enligt
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Redovisningen ska avse
det senast avslutade räkenskapsåret, i det här fallet alltså 2009.
Vissa sifferuppgifter åtföljs av ytterligare en sifferuppgift inom parentes. Om inget annat
anges är det föregående års uppgifter som avses.
Eftersom årsredovisningen innehåller många penningsbelopp, används förkortningarna
tkr (tusen kronor), mnkr (miljoner kronor) och mdkr (miljarder kronor).
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Svenska järnvägsnätet
Snabbfakta järnvägen 2009 1
Trafikerad bana (spårkilometer)

11 866 km

Dubbelspår och flerspår (spårkilometer)

3 716 km

Elektrifierade spår (spårkilometer)

9 780 km

Normal spårvidd

KIRUNA

Järnvägen 2009
		

1 435 mm

Högsta punkt: riksgränsen intill Storlien

601 m över havet

Lägsta punkt: spårtunneln i Helsingborg

8 m under havet

Järnvägsbroar

		

3 781 st

Längsta bron: Igelstabron i Södertälje

2 140 m

Högsta bron: Igelstabron i Södertälje
Antal tunnlar

		

Tunnellängd totalt

		

Malmbanan

Haparandabanan

48 m
147 st
82 km

Längsta tunneln: Namntalltunneln

6 001 m

Optisk fiberkabel

		

12 000 km

Sveriges första järnväg

		

1856

Första järnvägen med eldrivna tåg

1895

Sista ångloket på SJ togs ur drift

1972

Svenskt hastighetsrekord Regina 2008

LULEÅ

Stambanan genom Övre Norrland

303 km/tim

CO2 -utsläpp, Stockholm–Göteborg, Tåg
0,4 kg
		
Personbil
44,5 kg
		
Trafikflygplan 6 000 kg
1)

Inlandsbanan

Avser endast Banverkets nät.

UMEÅ

Botniabanan

Ådalsbanan
ÅNGE
SUNDSVALL

Mittbanan

Norra stambanan

Ostkustbanan
GÄVLE

Bergslagsbanan

Dalabanan

BORLÄNGE

Godsstråket genom Bergslagen
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Norge/Vänerbanan

HALLSBERG
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NORRKÖPING
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NÄSSJÖ
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Kust till kust-banan
HÄSSLEHOLM

Godsstråket genom Skåne
Öresundsbanan

MALMÖ

Skånebanan
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Internrevision
Generaldirektör
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Leveransdivisionen
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Banverket Järnvägsskolan

Samhälle och planering

Banverket Materialservice

Expert och utveckling
Verksamhetsstöd

Kort om Banverket
Uppgiften
Banverket har till uppgift att sköta den
statliga järnvägen så att resenärer och
gods kommer fram snabbt, säkert och
miljövänligt. I detta förvaltningsansvar
ingår att leverera tåglägen genom att
producera och sälja kapacitet på spåren
till järnvägsföretag och trafikorganisatörer.
Banverket ska också utveckla statens
järnvägsnät genom att planera och bygga
ut järnvägsnätet för dagens och morgondagens resenärer och transportköpare.
Utöver förvaltaransvaret har Banverket
ett sektorsansvar för järnvägstransportsystemet i Sverige. Ansvaret omfattar
såväl vanlig järnväg som tunnelbana
och spårväg. Banverket ska vara

s amlande, stödjande och pådrivande
i förhållande till övriga parter. Banverket
leder och följer upp utvecklingen inom
järnvägssektorn och bistår regeringen
och riksdagen i frågor som berör hela
järnvägstransportsystemet. Banverket
ska verka för att de transportpolitiska
målen uppnås.

Organisationen
Under 2009 hade Banverket cirka 6 300
anställda, varav cirka 3 500 arbetade
inom de särskilda resultatenheterna.
Resultatenheten Banverket Produktion
bolagiserades vid årsskiftet 2009/10
och övergick i Infranord AB.

Infrastrukturen
Det svenska järnvägsnätet omfattar
cirka 11 900 kilometer trafikerad bana.
Det statliga nät som Banverket förvaltar
utgör cirka 80 procent av det totala
järnvägsnätet i Sverige. De övriga
delarna sköts av företag, kommuner
eller föreningar.
I infrastrukturen ingår också det
cirka 12 000 kilometer långa optiska
fibernät som finns i anslutning till
järnvägen. Fibernätet förser järnvägen med säkra tele-, data- och
signaltjänster. Ledig kapacitet hyrs
ut till företag och myndigheter för 
data- och telekommunikation.
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Generaldirektörens
kommentar till året som gått

Med år 2009 har Banverket fullföljt sitt
tjugoandra verksamhetsår. Under året
har stora resurser satsats på att ytterligare
höja kvaliteten och tillförlitligheten
i leveransen och servicen till järnvägens
kunder. Vår ledstjärna under året har
varit att driva en optimal och ändamålsenlig verksamhet, där kunderna är nöjda
och personalen trivs och utvecklas i arbetet
– och ser Banverket som en positiv arbets
givare. Medarbetarna är Banverkets
v iktigaste resurs.
Samverkan mellan Banverket och
Vägverket har också präglat året. Samverkan påbörjades för ett antal år sedan
och gick ganska långsamt i början, men
tog fart i det trafikslagsövergripande
a rbetet vi framgångsrikt genomfört
när vi tog fram den nya åtgärdsplanen.
Banverket och Vägverket har närmat sig
varandra i hög takt i de gemensamma
centra som bildats inom en rad administrativa funktioner, inte minst IT. Projekten
Samhällsbyggare i samverkan och Samhällsbyggare i ett trafikverk arbetade
i ntensivt med samordning och effektivisering av viktiga funktioner. Verkens
samarbete har knutits direkt till organisationskommitténs arbete med att bilda
Trafikverket för att få största möjliga
nytta av det arbete som utförs. Jag och
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många andra medarbetare har också
varit mycket engagerade i utredningens
arbete. Detta arbete är en viktig bas för
att Trafikverket ska fungera effektivt
från den första dagen.
En annan verksamhet som också starkt
präglat Banverket under 2009 är arbetet
med åtgärdsplaneringen. Banverket har,
tillsammans med de andra trafikverken,
lämnat ett gemensamt förslag till Nationell plan för transportsystemet 20102021 till regeringen. Det är en
gemensam, trafikslagsöverg ripande åtgärdsplanering med satsningar på
transportinfrastrukturen för de kommande åren. I planeringsuppdraget har också ingått att utveckla överenskommelser
med olika parter om medfinansiering av
viktiga projekt. Det är helt tydligt efter
att planförslaget färdigställts att det finns
ett stort intresse, stora förväntningar och
ett stort engagemang för satsningar på
järnväg bland kommuner, regioner, trafikföretag, godstransportörer och – inte
minst – från politiska företrädare.

Återigen nytt rekord för persontrafiken
Det är glädjande för mig att kunna konsta
tera att året har gått bättre än förväntat.
Vi har överträffat våra mål: Kunderna
och medarbetarna är mer nöjda och

punktligheten är bättre än föregående
år. Vi har en god säkerhet och en verksamhet som följer våra planer. Persontrafiken på järnväg har återigen slagit
nya rekord och godstrafiken har, vid
en internationell jämförelse av trafik
utvecklingen klarat lågkonjunkturen
förhållandevis bra. Med bra upphandlingar och en god konkurrensutsättning
har vi också lyckats spara stora pengar
åt skattebetalarna samtidigt som vi
bygger mer än någonsin. Jag känner
mig stolt och nöjd över detta!
Kyla, blåst, snö och is satte dock
i slutet av år 2009 järnvägen ordentligt
på prov. Både anläggning och fordon
drabbades av störningar vilket är
beklagligt och oacceptabelt. Trots för
seningar vid trafikstörningarna tycker
jag ändå att järnvägen totalt sett har
fungerat väl under förhållanden som
tidvis har varit så svåra att trafik inom
flera trafikslag har totalstoppats i både
Sverige och internationellt.
Vi har med glädje konstaterat att de
ansträngningar Banverket gjort under
senare år för att öka robustheten och
höja vinterberedskapen har givit resultat, trots kapacitetsbrister i nätet och en
ibland sliten anläggning. I de delar som
Banverket svarar för har vi bidragit till
att minska störningstiderna genom
bättre förebyggande underhåll och
snabbare felavhjälpning. Täta kontakter
och bra samarbete med järnvägsföretagen
i ansträngda situationer är också en
v iktig faktor. Totalt har Banverket satsat
cirka 4 miljarder kronor mer i drift och
underhåll samt investering under år
2009 jämfört med året innan.

Organisationsförändring
Vid årsskiftet lämnade Banverket
Produktion Banverket för att övergå
till att bli bolag som Infranord AB.
Beslutet från riksdagen var väl förberett
med en mängd arbete under flera år inom
Banverket och Banverket Produktion, för
att bolaget skulle vara väl rustat inför
beslutet. Jag ser fram emot fortsatt samarbete med Infranord i sin nya roll och

önskar det blivande bolaget lycka till!
Infranord kommer att vara en mycket
viktig aktör inom den svenska järnvägsmarknaden i framtiden.

Utveckla järnvägsnätet
Banverkets samverkar med Vägverket
också när det gäller att utveckla järnvägsnätet. I projektet Bana väg i väst sker en
utbyggnad av Norge/Vänerbanan och
väg E45 i en gemensam korridor och med
gemensam ledning och budget. Ett projekt
som är utvecklande för båda parter.
I övriga större investeringsprojekt
har verksamheten i de flesta fall präglats
av en hög produktionstakt och att tids
planerna hålls. Citytunneln i Malmö har
fått sin invigning tidigarelagd och en
betydligt lägre kostnad än beräknat.
Botniabanan kommer också att färdigställas under 2010 och trafikering kan
påbörjas. Arbetena med Citybanan
i Stockholm har också påbörjats under
2009 och alla övergripande tillstånd är
på plats. Närtidssatsningarna har pågått
under året med stora arbetsinsatser
och den volym som planerats har
också uppnåtts.

Medarbetare
Under 2009 har integreringen av jämställdhetsarbetet i Banverket verksamhet
fortsatt med positiva resultat. Anställda
har genomgått en utbildning i genus och
jämställdhet. Jämställdhetsfrågorna har
också lyfts in i arbetet med den Nationella
planen genom att en strategi för jämställd
hetsperspektivet tagits fram. Banverket
har också varit en av 10 myndigheter
som deltagit i programmet Staten leder
Jämt. I detta arbete har utvecklingen av
jämställdhetsarbetet mätts med hjälp av ett
jämställdhetsindex, Jämix, där Banverket
fick ett mycket positivt resultat – som ett
tydligt kvitto på att arbetet leder år rätt håll.
De mätningar som regelbundet genom
förs av medarbetarna i Banverkets psyko
sociala arbetsmiljö visar för 2009 mycket
glädjande resultat. Den psykosociala
a rbetsmiljön är överlag god i verket och
den har tydligt förbättrats sedan 2008.
Det dynamiska fokustalet har ökat från
63 under år 2008 till 68 för år 2009.
Banverket har också stärkt sin attrak
tionsk raft bland unga akademiker
under året, vilket är positivt för
framtida kompetensförsörjning.

Säkerhet
Järnvägen är ett av de säkraste sätten att
resa och transportera varor. Det beror

på det långsiktiga och systematiska säker
hetsarbetet som alltid präglat järnvägen.
Antalet dödade och skadade i järnvägssystemet är mycket få, men Nollvisionens
mål vägleder det fortsatta förebyggande
säkerhetsarbetet bland alla medarbetare.

Marknadsöppning beslutad
Under året har riksdagen beslutat om
en stegvis marknadsöppning av person
trafiken på järnväg i Sverige. Tågplan
2010, som fastställdes under året, är
ännu en tågplan där allt fler järnvägs
företag får köra mera trafik. Och allt
talar för en fortsatt ökning eftersom vi
inom några år, med riksdagens beslut,
kommer att ha en helt fri konkurrens på
den svenska järnvägen. Sverige är ett före
gångsland och andra länder, speciellt
inom Europa, följer med stort intresse
vad vi gör. Många anser att en ökad
konkurrens på järnvägsmarknaden för
persontrafik kan leda till att tjänsterna
får en högre kvalitet och därmed attra
herar fler kunder.
Höghastighetsbanor i Sverige har
under året debatterats både inom poli
tiken och i media, sedan frågan utretts.
Av den debatt som följt, tycker jag det
står klart att frågan i mycket handlar
om vilken roll järnvägen ska ha i ett
framtida samhälle och i ett framtida
transportsystem. Banverket och Trafik
verket har nu ett i ntressant jobb framför
sig med att fortsätta att vara aktiva och
utreda frågan v idare.

Nöjdare kunder
Jag är nu den sista i raden av general
direktörer för Banverket. Det har varit
en stor glädje att leda denna mycket
kompetenta organisation. Det är också
ett stort ansvar att svara för att viktiga
samhällsfunktioner som järnvägstransporter fungerar alla tider och i alla väder.
En undersökning, som är gjord bland
våra kunder och intressenter, visar att
Banverket år 2009 uppfattas betydligt
positivare än vid tidigare undersökningar.
Resultatet för året är att 60 procent av
kunder och samarbetspartner är nöjda
med sina kontakter med Banverket. Att
kombinera rollerna som reglerande
myndighet och serviceinriktad samhällsbyggare är inte alltid enkelt. Banverket
har arbetat hårt för att bli en mera kundorienterad organisation och undersökningen ger vid handen att Banverket
även i detta avseende tagit ett stort steg
framåt. Detta tyder på att vi är på god
väg, men har fortfarande en bra bit kvar

till den höga ambitionen 100 procent
nöjda kunder. Jag är övertygad om att
min höga ambition om nöjda kunder
och en målmedveten strävan för att
uppnå den också kommer att anammas
av Trafikverket.
Banverket kommer under de åter
stående månaderna av år 2010 att
fokusera på kvalitet och tillförlitlighet
i vår leverans och service till järnvägens
kunder. Det är min klara ambition att
överlämna en väl fungerande verksamhet med nöjdare kunder, en stabil infrastruktur och professionella medarbetare
till det nya Trafikverket. Ett järnvägssystem som är ett av det effektivaste
i Europa och på väg emot Banverkets
vision – Järnväg i världsklass.

Mot ett Trafikverk
Banverket bildades år 1988 som en ny
särskild myndighet för järnvägens infrastruktur, som ett instrument för att förverkliga de politiska ambitionerna att
genomföra stora satsningar på järnvägens
infrastruktur och möjliggöra en omstruk
turering av järnvägssektorn i Sverige.
Banverket har varit en viktig aktör i att
modernisera den svenska järnvägen och
att utveckla järnvägsmarknaden, vilket
inte minst syns i den mycket positiva
trafikutveckling järnvägen haft under
de gångna 20 åren.
Banverket har nu fullgjort sina uppgifter och läggs ned den 31 mars 2010.
Banverkets uppgifter tas över av Trafik
verket från och med den 1 april 2010. Ett
trafikverk som bildas för att inleda en ny
era i svensk transportpolitik och möjliggöra ett samordnat och trafikslagsövergripande synsätt på trafik och infrastruktur. Det är min övertygelse att det
finns stora fördelar med ett samlat trafik
verk och med en snabbare och integrerad
planeringsprocess. Det trafikslagsövergripande synsättet bidrar till större nytta
för kunderna där järnvägen har en
nyckelroll för att lösa viktiga framtida
transportfrågor. Trafikverket kommer
säkerligen att bli en förebild för många
länder och sätta Sverige på kartan inom
infrastruktur- och transportområdet.

Borlänge i februari 2010

Minoo Akhtarzand
Generaldirektör
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Sammanfattning
av årets verksamhet
Banverkets investeringar följer banhållningsplanen, och tidplanen kommer att
hållas väl i de flesta projekten. Stora
projekt som pågår är tunnelbygget 
i Hallandsås, Citytunneln i Malmö,
Citybanan i Stockholm, Bana väg i väst,
Ådalsbanan och ny järnväg i Kiruna.
Underhåll och reinvesteringar har
prioriterats utifrån trafikvolym och trafik
upplägg för att bättre svara mot kundernas
behov. Särskilda satsningar har gjorts i
storstadsområdena. Utökat anslag har
bidragit till att göra detta möjligt.
Måluppfyllelsen för de transport
politiska målen redovisas och kommenteras enligt den nya målstrukturen
i funktionsmålet och hänsynsmål.
Medborgarnas resor har förbättrats
under 2009 genom att punktligheten
har ökat. Dessutom har kvaliteten
i trafikinformationen höjts, vilket bekräftas
av de kundundersökningar som gjorts.
Även näringslivets transporter har förbättrats genom ökad punktlighet. Flera
investeringsprojekt pågår i storstäderna,
förutom särskilda kraftsamlingar. Pro
jekten syftar till att öka tillgängligheten
mellan regioner och mellan Sverige och
andra länder. Transportarbetet på järnväg har fortsatt att öka för persontrafiken,
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medan godstrafiken har minskat på
grund av lågkonjunkturen.
Järnvägen är ett mycket säkert transportsystem. Antalet järnvägsolyckor har
minskat och inga tågpassagerare har
dödats under året. Inte heller någon
olycka med farligt gods har inträffat.
Antalet dödade och allvarligt skadade
inom järnvägstransportsystemet är dock
oförändrat. Det är personpåkörningar
inklusive självmord som är den helt
dominerande olyckstypen. Personer
som obehörigt vistas på spårområdet
utgör ett problem. Plankorsningsolyckorna
har minskat och plankorsningar byggs
bort kontinuerligt. Även åtgärderna för
att förebygga så kallat obehörigt spårspring har fortsatt under året.

Banverkets bidrag till att miljökvalitets
målen uppnås ligger inom områdena
energianvändning, buller och giftfri
miljö. Åtgärderna för att effektivisera
energianvändningen har ökat under
året och järnvägens negativa påverkan
på klimatet har minskat. Omfattande
åtgärder har vidtagits för att minska
bullerstörningarna, så att etappmål 1
kan vidmakthållas och så att etappmål 2
kan uppnås under perioden 2015–2017.
För att uppnå målet för giftfri miljö har
Banverket bland annat sanerat förorenade markområden under året.
Under årets sista månad och inledningen av 2010 uppstod kraftiga väderbetingade störningar.

Tabell 1

Banverkets verksamhetsvolym, miljoner kronor
2009

2008

administration

799

647

667

Sektorsuppgifter

717

579

577

Utveckla järnvägen

2007

12 664

10 551

9 258

leverera tåglägen

6 625

5 927

5 031

Produktion och försäljning till externa kunder

3 550

2 963

2 976

24 355

20 667

18 509

6 303

6 542

6 493

Verksamhetsvolym
antal tillsvidareanställda
vid utgången av respektive år

Måluppfyllelse – transportpolitiska mål
Målet ej uppnått/bedöms ej uppnås

Målet delvis uppnått/bedöms delvis uppnås

Målet uppnått/bedöms uppnås

Målet går ej att bedöma

Funktionsmålet – Tillgänglighet
 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet

sidan 33

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften

sidan 36

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder

sidan 37

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle

sidan 39

Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning

sidan 40

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar

sidan 42

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras

sidan 42

Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa
Säker trafik
Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet bör fortlöpande minska

sidan 44

God miljö
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet
i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål
där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
Miljökvalitetsmål
 Begränsad klimatpåverkan

sidan 46

Giftfri miljö

sidan 47

God bebyggd miljö

sidan 48

 Ett rikt växt och djurliv

sidan 49
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BANVERKETS Verksamhet

Banverkets verksamhet
Banverkets verksamheter delas in i områdena utveckla Banverkets järnvägsnät, leverera tåglägen samt
sektorsuppgifter. I alla dessa verksamheter arbetar Banverket för en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Banverket
bedriver även uppdragsverksamhet vilket beskrivs under avsnitten ”Övrig återrapportering” och
”Banverkets resultatenheter”.

UTVECKLA BANVERKETS JÄRNVÄGSNÄT
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9

LEVERERA TÅGLÄGEN	

19

Sektorsuppgifter

26

för dagens och morgondagens resenärer och transportköpare.
Generellt går framdriften bra i Banverkets
projekt. Det gör att vi i dagsläget bedömer
att vi kommer att hålla tidplanen i de flesta
projekten. Cityt unneln blir cirka 900
miljoner kronor billigare än beräknat
(i 2001 års penningvärde). God för
beredelsetid, mycket noggranna förfrågningsunderlag, satsning på bra och
lösningsfokuserat samarbetsklimat med
entreprenörerna samt att tänkbara risker
tidigt identifierats och minimerats, är
bidragande faktorer till det goda resul
tatet. Närtidssatsningarna fortsätter
med stora insatser. Dock har några av
dem konstaterats bli dyrare än de ursprungliga kalkylerna, men framdriften
ser i stort mycket bra ut i jämförelse
med den nationella transportplanen.
Intresset från leverantörsmarknaden
för att lämna anbud på Banverkets
upphandlingar är nu bättre än under
föregående år. Det är de mindre upphandlingarna och upphandlingarna
av specialistkompetens som får ett
mindre antal a nbud. För de större

upphandlingarna får Banverket fort
farande in många anbud jämfört med
målvärdet. Utvecklingen med ett ökat
antal överprövningar av anbud under
första halvåret har lyckligtv is helt
stagnerat. Under andra halvåret har
inga överprövningar inkommit till
länsrätten.
Under året har tre viktiga järnvägsplaner som varit föremål för över
prövning vunnit laga kraft efter
regeringsbeslut. Det är etappen
Velanda–Prässebo i projektet Bana
väg i väst, Motala–Mjölby samt Årstabron–Älvsjö i projektet Citybanan.
Banverkets sammanvägda index har
under året utvecklats uppåt med 2,2
procent. Nettoprisindex har under samma
period ökat med 1,2 procent. Den låga
kronkursen, den höga arbetslösheten och
den låga räntan påverkar index. En jämförelse mellan januari 2007 och december
2009 ger en ökning av det sammanvägda
indexet med 13,6 procent, medan nettoprisindex har ökat med 4,4 procent.

DIAGRAM �

Prisutveckling under perioden 2007-01 – 2009-11
Index 2007 = 100

Sammanvägt index

NPI

���

EU-bidrag
till järnvägsinvesteringar
Under 2009 har EG-kommissionen
betalat 332 miljoner kronor i EU-bidrag
för investeringar och utvecklingsinsatser
inom den svenska järnvägssektorn.
Bidragen ges som finansiellt stöd inom
ramen för EU:s transeuropeiska transportnätverk (TEN-T). Stödet används
för att både planera och bygga järnväg.
Bland de projekt som under 2009 fått
bidrag finns Citytunneln, Malmö central
(studie) och Götalandsbanan (studie).
För de bidrag som inbetalats till Sverige
disponerar Banverket anslagsmedel. För
2009 innebär dock begränsningarna
i dessa anslagsmedel att Banverket, trots
tilläggsanslag på 70 miljoner kronor,
endast kunnat disponera 200,5 miljoner
kronor. Banverket räknar med att rester
ande 206,4 miljoner kronor kommer att
kunna disponeras under kommande år.
Tabell 3.

Större projekt
Marken i Kiruna spricker och
samhället påverkas allt mer av detta.
De markdeformationer som uppstår
kommer att påverka den befintliga järnvägen i Kiruna. Med utgångspunkt
från nuvarande prognoser bedömer
Banverket att en ny järnväg måste vara
trafikerbar 2012.
Kiruna.

���

Tabell 2A

nov 09

sep 09

jul 09

Tabell 2B

Kostnader för nyinvesteringar, miljoner kronor
Kiruna

maj 09

mar 09

jan 09

nov 08

sep 08

jul 08

maj 08

mar 08

jan 08

nov 07

sep 07

jul 07

maj 07

mar 07

jan 07

���

��

Banverket ser en fortsatt ökning av det
järnvägsspecifika materialets påverkan
på det sammanvägda indexet. Diagram 1,
Tabell 2a och 2b.
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Att utveckla Banverkets järnvägsnät innebär att Banverket planerar och bygger ut järnvägsnätet
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Finansiering av nyinvesteringar, miljoner kronor

2009

2008

2007

49

90

0

anslagsfinansiering

Ådalsbanan

2 069

1 695

710

lånefinansiering av el- och teleanläggningar

Citybanan Stockholm

1 837

1 200

492

lånefinansiering av prioriterade projekt
Övrig lånefinansiering

Hallandsås
Citytunneln Malmö
bana väg i väst
investeringar, övrigt
Summa

830

1 053

655

1 168

1 262

1 596

749

859

658

5 962

4 392

5 147

12 664

10 551

9 258

intäkter och bidrag
Summa

2009

2008

2007

8 289

7 714

7 110

763

362

617

2 600

1 803

1 235

81

-114

-89

931

786

385

12 664

10 551

9 258
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Den 7 september 2009 gick det formella
startskottet för bygget av den nya järnvägen i Kiruna. Under året har tre järnvägsplaner vunnit laga kraft och bygget
har kunnat påbörjas på hela sträckan
förbi Kiruna.
Bland annat har avverkning skett
längs den nya sträckningen, bygg- och
servicevägar har anlagts, upplagsytor
har ställts i ordning, hänvisningsskyltar
är på plats och berget Peuravaara har
avtäckts och karterats. Under våren
2010 tar markarbetena längs den nya
sträckningen fart och de första broarna
börjar byggas.
Parallellt med byggnation av den nya
järnvägen pågår naturligtvis arbetet med
att säkerställa trafiken på den befintliga
järnvägen fram till dess att den nya järnvägen kan tas i bruk.
är den 18 mil långa järn
vägen mellan Sundsvall och Långsele
via Timrå, Härnösand och Kramfors.
Projektet består dels av 10 mil upprustning av befintlig järnväg, dels av två nya
järnvägssträckor där den gamla banan
är för dålig. Tillsammans med Ostkustbanan bildar Ådalsbanan och Botnia
banan en kustjärnväg för snabba, säkra
och miljövänliga person- och gods
transporter. Bil- och bussresandet kan
minska och godstransporter kan flyttas
över från lastbil och båt till järnväg.
År 2009 har varit projektets mest
i ntensiva år sedan starten, med en
volym på cirka 2 miljarder kronor. Sista
salvan har sprängts längs Ådalsbanan,
i Snarabergstunneln, som därmed blev
färdigsprängd sist av de totalt åtta nya
tunnlarna. Totalt har cirka 14 kilometer
spårtunnel och nära 12 kilometer
servicet unnel sprängts längs Ådals
banan. Nu återstår arbeten med att
i nreda tunnlarna.
Ett intensivt arbete har också pågått
i Timrå, Härnösand och Kramfors, där
projektet bygger resecentrum och rustar
upp stationerna.
Ådalsbanan är pilotprojekt för det
nya trafikstyrningssystemet ERTMS,
och i början av december genomfördes
en unik och lyckad provkörning.
Förutom tunnlarna har också många
mark- och broarbeten avslutats under
året, och därmed går projektet in i en
ny fas. Spårläggningen på en av de nya
sträckorna påbörjades under sommaren
och fortsätter till våren 2010. Trafik
starten är beräknad till augusti 2011.
Ådalsbanan
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Tabell 3

Projekt för vilka TEN-bidrag har utbetalats, tusen kronor
Projekt
Citytunneln (bygg)
Malmö central (studie)
Götalandsbanan
Södra stambanan och Västra stambanan
Totalt (utbetalt)

Citybanan Stockholm. Citybanan är en
tvåspårig järnväg med två nya stationer
i en sex kilometer lång tunnel för pendel
tåg genom Stockholm. Citybanan tas
i bruk 2017. Spårkapaciteten fördubblas
då, vilket gynnar miljön och ger en tätare
och punktligare tågtrafik i Stockholm,
Mälardalen och hela Sverige.
Den 24 januari 2009 var det officiell
byggstart för projekt Citybanan. Under
året har sedan projektet fortsatt det intensiva arbetet, gått vidare med arbetstunnlarna och etablerat sig på ännu
fler platser.
Tillfartstunneln vid Söder Mälarstrand började drivas i mars och stod
klar i augusti. Därmed var projektet för
första gången framme vid det som ska
bli själva spårtunneln. Arbetet med
Söderströmstunneln mellan Riddar
holmen och Söder Mälarstrand, en
sänktunnel, pågick för fullt med bland
annat två spektakulära transporter
genom Södertälje sluss.
Bygget av stationen Stockholm City
tog fart på allvar med intensivt arbete
på flera platser i centrala Stockholm.
Utrymmena är genomgående mycket
begränsade och arbetet innebär stor
hänsyn till hotell, butiker och andra
verksamheter – inte minst tunnelbanetrafiken. Stationen för tunnelbanans
blå linje vid T-centralen stängdes av
mellan juni och oktober då projektet
i samverkan med SL förstärkte den
befintliga anläggningen inför City
banans tunnel- och stationsbygge.
Arbetena gick som planerat och de flesta
av de många trafikanter som dagligen
berördes av avstängningen hade ändå
en god acceptans och förståelse.
Alla tillståndsfrågor är nu klara.
Bygglov beviljades av Stockholms stad
för arbetsområdena vid Fatbursparken–
Mariagårdstäppan och Odenplan.
Byggena på dessa platser påbörjas
i januari 2010.
Hallandsås. Tunnelbygget genom

Hallandsås är en del i utbyggnaden av

Bidrag
219 722
27 086
5 417
79 749
331 974

Västkustbanan mellan Göteborg och
Lund. Med den 8,7 kilometer långa järnvägstunneln ökar kapaciteten för både
person- och godstrafik från 4 till 24 tåg
i timmen och godstågens last kan fördubblas. Tunnlarna sträcker sig mellan
Båstad i norr och Förslöv i söder. Tunnlarna kommer att ersätta ett brant och
kurvigt enkelspår som invigdes 1885.
Tunnelbygget innebär också att en stor
mängd plankorsningar kan byggas bort.
Tunneln byggs med hjälp av en avancerad tunnelborrmaskin. För att göra
tunneln tät bygger maskinen ett betongrör efter sig, så kallad lining. Banverkets
entreprenör är det svensk-franska
konsortiet Skanska-Vinci HB.
Geologin i Hallandsås är kompli
cerad och åsen innehåller stora mängder
grundvatten. Utmaningen är att bemästra de varierade geologiska förhållanden
som råder och minimera mängden
grundvatten, så att kraven i projektets
miljödom uppfylls. Parallellt med
tunneldrivningen görs noggranna uppföljningar av vilken påverkan tunneldrivningen kan få på naturmiljön. Vid
behov genomförs så kallade skyddsåtgärder. Det kan bland annat röra sig om
bevattningar av känsliga naturområden.
År 2009 byggdes cirka en kilometer
ny tunnel, och totalt vid slutet av året
var 63 procent av de 8,7 kilometer långa
huvudtunnlarna klart. Framdriften har
varit störd av besvärlig geologi och stora
mängder vatten.
Under 2010 kommer det första av de
två tunnelrören att vara färdigställt. Därefter monteras den över 200 meter långa
tunnelborrmaskinen ner för att starta
i det andra tunnelröret. Starten sker från
den södra arbetsplatsen vid Förslöv.
Tunnlarna ska invigas för trafik 2015.
Citytunneln Malmö. Citytunneln knyter
ihop järnvägen norr om Malmö med
järnvägen mot Trelleborg, Ystad och
Köpenhamn. Citytunneln ökar kapa
citeten för spårburen trafik i framt iden.
Sex kilometer är tunnel under centrala

Bana väg i väst. Projektet omfattar

dubbelspårsutbyggnad och fyrfältsväg
mellan Göteborg och Trollhättan.
Dubbelspåret ger utrymme för mer
pendeltrafik, fler snabbtåg och ökade
godsmängder.
Efter det tågstopp som rådde på
Norge/Vänerbanan under vecka 48,
kopplades det nya dubbelspåret in
mellan Älvängen och Bohus. Arbetet
gick som planerat under den 168 timmar
långa avstängningen. Den sträcka som
kopplades in är cirka 11 kilometer lång.
Totalt har nu ungefär 30 kilometer nytt
dubbelspår kopplats in på sträckan
mellan Göteborg och Trollhättan.
Den överklagade järnvägsplanen för
sträckan Velanda–Prässebo vann laga
kraft efter regeringsbeslut i december
2009. Detta påverkar projektets tidplan
positivt (klart 2012).
Mälarbanan. För att möta en ökad efterfrågan på trafik på Mälarbanan planeras
en utbyggnad till fyrspår mellan Tomteboda och Kallhäll. Detta kommer att
skapa möjlighet till tätare turer, kortare
restid och färre förseningar för pendel
tågen mellan Stockholms central och Bålsta
samt för regionaltågen vidare västerut.
Arbete pågår med järnvägsplanen
för den yttre delen, sträckan Barkarby–
Kallhäll. Den beräknas vara klar till årsskiftet 2010/11, vilket innebär byggstart
i början av 2011. För den inre delen,
sträckan Tomteboda–Barkarby, pågår en
sammanställning av järnvägsutredningen
samt arbete med detaljutformning
och finansiering.

Mjölby–Motala. Projektet bygger ut

enkelspår till dubbelspår på sträckan
Motala–Mjölby. Hela sträckan beräknas
vara klar 2012. Samtidigt byggs plan
skilda korsningar, stationen i Motala
rustas upp och en ny pendeltågsstation
byggs i Skänninge. Dubbelspåret ger
högre kapacitet för godstrafik, möjlig
heter till utökad regionaltågstrafik
och pendling, förbättrad säkerhet och
bättre punktlighet.
I slutet av november avslog regeringen
alla överklaganden på järnvägsplanen
för Motala–Norrsten, och den har
därmed vunnit laga kraft. Kommunens
överklagade detaljplan är fortfarande
tidskritisk. För att hålla tidplanen är
det projektets förhoppning att få detalj
planen och aktuella miljödomar i laga
kraft senast den 1 april 2010.
På sträckan Norrsten–Mjölby har
projektet under senare delen av året
kunnat öka produktionstakten. Detta
beror på att entreprenören redan var
etablerad på platsen och kunde starta
arbetena snabbt. Dessutom bedriver
entreprenören de aktuella broarbetena
parallellt i stället för i en följd.
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och arbetet med de nya spåren som
ansluter till Citytunneln har påbörjats.
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Malmö och elva kilometer är järnväg
ovan jord. Malmö central får en ny underjordisk stationsdel och nya stationer
byggs vid Triangeln och i Hyllie.
Driftsättning och trafiköppning är
tidigarelagd. Citytunneln invigs den
4 december 2010 och drygt en vecka
senare, den 12 december 2010, tas
anläggningen i drift. Under två veckor
planeras en rad invigningsaktiviteter
i samarbete med kommuner, organisationer och föreningar. Allmänheten
kommer bland annat att kunna provåka
och se Citytunnelns stationer.
I tunnlarna under Malmö läggs högdämpat ballastfritt spår som ska reducera
stomljudet i hus ovanför tunneln. Arbetet
med att gjuta spåren i tunnlarna ligger
något före tidplanen.
Under våren avslutas de flesta installa
tionerna på Citytunnelns stationer och
i tunnlarna. Därefter vidtar tester, provdrift och utbildning av driftspersonal.
En ny prognos för slutkostnaden
visar att Citytunneln kommer att bli
885 miljoner kronor billigare än beräknat
(2001 års penningvärde). God förberedelse
tid, noggranna förfrågningsunderlag och
ett lösningsfokuserat samarbete med
entreprenörerna är de främsta orsakerna
till det goda resultatet. En annan bidragande orsak är det systematiska risk
arbetet, där alla tänkbara risker tidigt
identifierats och hanterats.
Malmö central och dess bangård
byggs om för att anpassas till City
tunneln. Etapp två av det arbetet
inleddes den 13 december 2009 då all
tågtrafik flyttade från banhallens sex
spår till den ombyggda lokaltågsstationen
söder om banhallen. Spåren på den norra
delen av bangården har nu rivits upp

Närtidssatsningar
I Banverkets anslag för investeringar
2009 ingick särskilda närtidssatsningar
på 1 020 miljoner kronor. Närtidssatsningarna, som redovisas nedan, pågår
med stora arbetsinsatser och den planerade volymen för 2009 har uppnåtts.
Gävle–Sundsvall, ökad
kapacitet/framkomlighet: Framtagandet
av bygghandlingar pågår enligt tidplanen.
Banverket undersöker om det finns
möjligheter att tidigarelägga byggakti
viteter från 2011 till 2010.
Skutskär–Furuvik, dubbelspår:
A rbetet med järnvägsplanen och systemhandlingen pågår. I dagsläget ligger
projektet fem månader efter den ursprung
liga tidplanen. Projektet utökas med
förbindelsespår till Skutskärs bangård.
Ostkustbanan.

Stambanan genom Övre Norrland.

Sunderby sjukhus, ny mötesstation:
Detaljprojektering pågår enligt tidplanen.
Flytten av kraftledningen är betydligt
mer omfattande än vad som indikerats
i tidigare framtagna studier.
Vännäs norra (östra), ny hållplats: Miljökonsekvensbeskrivningen är godkänd.
Järnvägsplanen ställdes ut mellan den
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17 december 2009 och den 15 januari
2010. Parallellt med järnvägsplanen
tas systemhandlingen fram.
Sävastklinten, ny mötesstation: Järnvägsplan/systemhandling är upphandlad.
Ett nytt läge för mötesstationen inom
tidigare utrett område är beslutat.
Vännäs–Brännland (Brattby), ny mötes
station: Arbetet går enligt tidplanen.
Borlänge, växelför
bindelse på SSAB:s bangård: Växelförbindelsen togs i drift i slutet av november.
Den ursprungliga tidplanen var första
halvåret 2010. Framdriften i projektet
har varit mycket bra och Banverket fick
extra tider i spåret eftersom SSAB hade
produktionsstopp under cirka tre veckor.
Värmlandsbanan. Kil–Skåre, ny mötesstation: Förstudien är nu beslutad, och
arbetet med järnvägsplanen går nu
vidare för det valda alternativet.
Bergslagsbanan.

Kopparåsen, bangårds
upprustning: Förstudien är klar och
beslutad. Banverkets ställningstagande
är att ingen järnvägsplan behöver göras,
varför nästa steg är bygghandlings
projektering.
Harrå, bangårdsförlängning: De
tekniska krav som legat till grund för
budgeten skiljer sig från de tekniska
riktlinjer som projektet fått.
Abisko, bangårdsförlängning: Den
lösning som ursprungligen beslutades
har i arbetet med järnvägsplanen visat
sig vara olämplig, ur teknisk synvinkel.
Malmbanan.

Godsstråket genom Skåne. Åstorp–
Teckomatorp, spårupprustning: Banan är
avstängd till och med vecka 13 år 2010.
Entreprenaderna går enligt planen.
Samtliga anbud för entreprenaderna har
varit betydligt lägre än den kalkylerade
kostnaden.

Tabell 4

Uppföljning av investeringar enligt banhållningsplanen2, miljoner kronor
Kostnad
enligt plan

Utfall
2009

Utfall
2004–2009

Västra stambanan

1 186

116

825

70

Södra stambanan

4 719

127

669

14

Västkustbanan

8 660

1 108

5 887

68

Kust till kust-banan

2 158

34

512

24

ostkustbanan

2 909

324

1 929

66
64

dalabanan
Stambanan genom Övre norrland
norra stambanan
Godsstråket genom bergslagen
bergslagsbanan
norge/Vänerbanan

Utfall i %

257

95

164

2 001

378

1 768

88

407

27

486

120

4 365

527

1 836

42

963

17

199

21
66

6 229

746

4 101

Värmlandsbanan

376

14

50

13

Skånebanan

157

24

88

56

Jönköpingsbanan

437

7

105

24

Älvsborgsbanan

499

12

64

13

Genomförande
av banhållningsplanen
I årsredovisningen ska genomförda
investeringar under 2009, ackumulerade
investeringar, planerad total investering,
genomförandegrad, betydande avvikelser
från tidsplan eller förändrad standard
redovisas. Redovisningen ska ske per
stråk i enlighet med banhållningsplanen.
I tabell 4 redovisas investerings
volymen per stråk och hur stor del av
banhållningsplanen som har genomförts
eller påbörjats. Angivna belopp inkluderar investeringar som genomförts med
extern finansiering. Under kapitlet
Leverera tåglägen finns mer detaljerad
information om de investeringsprojekt
som syftar till att öka kapaciteten.

Mälarbanan

1 932

175

687

36

1 475

211

440

30

Västra stambanan: På stationerna

Sala–oxelösund

47

0

40

85

nynäsbanan

533

59

466

87

Mittbanan

148

17

216

146

Malmbanan

227

61

447

197

Stockholm

10 159

1 476

5 139

51

Göteborg

1 894

228

1 020

54

Malmö

8 208

1 455

7 813

95

Godsstråket genom Skåne

1 066

87

225

21

Haparandabanan

2 670

258

921

35

Ådalsbanan

4 353

2 026

5 567

128

i Hallsberg och Skövde har tillgänglighetsåtgärder för personer med funktionsnedsättning genomförts under året.
Utredning pågår för kapacitetsökning
mellan Göteborg och Alingsås. En förstudie har påbörjats för kapacitetsökning mellan Stockholm och Järna.
En utredning pågår för plattforms
förlängningar på sträckan Kungsbacka –
Göteborg–Alingsås.

710

3

848

119

Övriga stråk

5 659

437

868

15

Statsbidrag till regionala spårfordon

4 500

19

1 897

42

Övrigt

12 407

1 667

3 125

25

Totalt

91 311

11 733

48 400

53

I tabell 4 jämförs utfallet mot kostnaderna enligt gällande banhållningsplan 2004-2015. Ett förslag till ny
nationell transportplan har tagits fram under 2008-2009. Den nya planen är inte beslutad, varför den inte
redovisas ovan. Observera att värden i tabell 4 är presenterade i olika prisnivåer. Kostnad enligt plan är
i prisnivå 2004-01. Utfallsvärden är presenterade i löpande prisnivå. I utfall i procent blir värdet lite för högt,
eftersom beräkningen inte tar hänsyn till prisnivåskillnaden.
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Söderhamn–Kilafors,
ökad kapacitet: Arbetet med järnvägsplanen och systemhandlingen pågår.
För de delar som inte omfattas av järnvägsplanen kommer projekteringen av
bygghandlingar att starta inom kort.
Nykroppa–Kristinehamn, elektri
fiering: Projektering av systemhandlingen pågår. Järnvägsplanen är utställd och
beräknas vara fastställd i mars 2010.
Planering av genomförandet pågår.
Övriga stråk.

Svealandsbanan

blekinge kustbana

2)

Haparandabanan,
största axellast 25 ton: Produktionen har
pågått för fullt under 2009. Lindragning
för elektrifiering av banan startar under
februari. Arbetet med den nya sträckningen mellan Kalix och Haparanda
löper på enligt planen.

Haparandabanan.

Södra stambanan: Utredningsarbetet
för kapacitetsförstärkningen på sträckan
Flackarp–Arlöv pågår. Järnvägsutredning pågår även på Ostlänken/Järna–
Linköping, delen Åby–Linköping (ny
bana). En utredning har påbörjats kring
möjligheterna till Krösatåg/Pågatåg
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Nordost Skåne. Pendeltågsstationen
i Kimstad och funktionsanpassningen
av Nässjö bangård har färdigställts
under året.
Västkustbanan: Förutom tunnelbygget

genom Hallandsås pågår även dubbelspårsutbyggnaden Förslöv–Ängelholm,
med planerad trafikstart 2010, samt
Ängelholm, funktionsanpassning av
bangården, med trafikstart 2009. Järnvägsutredning pågår för dubbelspår på
sträckorna Ängelholm–Maria och
Varberg–Hamra. I Helsingborg med
verkar Banverket i Helsingborgs stads
utredning om Södertunneln och i förstudien för dubbelspår Helsingborgs
central–Maria. Utredning pågår för
plattformsförlängningar på sträckan
Kungsbacka–Göteborg–Alingsås.
Kust till kust-banan: Ombyggnaden
av Nybro bangård inklusive nytt
signalställverk samt fjärrblockering på
sträckorna Borås–Värnamo och Emmaboda–Kalmar färdigställdes under året.
Plankorsningsåtgärder pågår på hela
sträckan Borås–Kalmar. Nya förstudier
har påbörjats för ökad kapacitet på
sträckan Alvesta–Växjö–Kalmar och
på Växjö bangård. Utredning pågår för
Västlänken, Göteborg–Borås. Fram
tagande av systemhandling pågår för
upprustning av sträckan Emmaboda–
Karlskrona.

Ombyggnaden av
 ppsala bangård och resecentrum
U
fortsätter. Framtagandet av bygghandlingar pågår för Gävle–Sundsvall, ökad
kapacitet och framkomlighet. Byggandet
förväntas kunna starta under 2010.
Järnvägsplanen är påbörjad för dubbelspår Svartbäcken–Samnan. Förstudie
pågår för Gävle hamn, växelkryss samt
framtida dubbelspår mellan Gävle och
Sundsvall. Dubbelspårsutbyggnaden
Skutskär–Furuvik beskrivs ovan, under
rubriken Närtidssatsningar. Flera ut
redningar pågår kring den framtida
utvecklingen av Ostkustbanan, delen
Stockholm–Gävle samt i och kring
Sundsvall.
Ostkustbanan:

En vägport med gångoch cykelbana i Insjön färdigställdes
under året. Två förstudier pågår för
kapacitetshöjande åtgärder, dels för hela
sträckan Mora–Uppsala, dels för delen
Sala–Borlänge.

Dalabanan:

Stockholm central, Arlanda Express perrong.

Stambanan genom Övre Norrland:

Byggnation pågår för Umeå bangård
och ny mötesstation i Notviken. En
förstudie har avslutats och en järnvägsutredning har påbörjats för järnvägsanslutning till gruvverksamhet
i Pajala. En förstudie pågår för
Sunderbyn–Gammelstad, förlängning
av bangård och utdragsspår till kombiterminal. Närtidssatsningarna (Sunderby sjukhus, ny mötesstation, Vännäs
norra (östra), ny hållplats, Sävastk linten,
ny mötesstation, Vännäs–Brännland,
ny mötesstation) beskrivs ovan, under
rubriken Närtidssatsningar.
Förstudier för kapacitetsåtgärder Kilafors–Holmsveden
och Ockelbo–Mo Grindar pågår.

och öppnats för trafik. En förstudie
pågår för ökad kapacitet på sträckan
Gävle–Ställdalen, liksom arbetet med
systemhandling för upprustning
och kapacitetsförstärkning mellan
Ställdalen och Hällefors.
Norge/Vänerbanan: Det stora projektet
på stråket är ”Bana väg i väst” (Göteborg–Trollhättan) som pågår för fullt
i olika skeden, se ovanstående redo
visning under rubriken Större projekt.

Arbetet med system
handling för hastighetshöjande åtgärder
på Skånebanan har startat.
Skånebanan:

Norra stambanan:

Godsstråket genom Bergslagen:

Dubbelspårsutbyggnaden Motala–
Mjölby pågår och beskrivs ovan,
under rubriken stora projekt. På
sträckan Hallsberg–Degerön pågår
utredningar för kapacitetsförstärkning.
I Tälle söder om Hallsberg byggs en
ny omriktare för elkraftanläggningen.
Tryckbankar byggs för största axellast 25 ton på sträckan Avesta Krylbo–
Frövi. Den planskilda korsningen
vid Lillån i Örebro har öppnats
för trafik.
Bergslagsbanan: En ny växelförbindelse

till SSAB i Borlänge har färdigställts

Jönköpingsbanan: Inga pågående

aktiviteter.
Mälarbanan: Arbetet med järnvägsplan
och systemhandling för sträckan
Barkarby–Kallhäll pågår, liksom en
förstudie för kapacitetshöjande åtgärder
på sträckan Västerås–Eskilstuna.
Svealandsbanan: En tredje mötesstation

har tagits i bruk under 2009 (två mötesstationer togs i trafik i slutet av 2008).
Byggandet av dubbelspår på sträckan
Nykvarn–Ryssjöbrink pågår. Dubbelspåret planeras vara klart i sin helhet
till årsskiftet 2010/11. En järnvägs
utredning pågår för dubbelspårsut
byggnaden på sträckan Södertälje–
Eskilstuna.
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Nynäsbanan: Åtgärder för kapacitetsförstärkning på stråket pågår. Tidigareläggningslån har medfört att projektet har
kunnat genomföras tidigare än planerat.

På Skandiabangården pågår byggandet
av signalanläggningar. Ställverksbytet är
påbörjat på Göteborgs central. Utredning
pågår för Västlänken, kapacitetshöjande
åtgärder Göteborg central–Almedal.

Mittbanan: Inga pågående aktiviteter.
Malmö: Byggandet av Citytunneln fortMalmbanan: Kirunaprojektet pågår,
se rubriken Större projekt. Dessutom
har bangårdsförlängningen i Ljuså
färdigställts och öppnats för trafik. En
ny spåranslutning byggs i Aitik.
Förstudier pågår för kapacitetsåtgärder
på Malmbanan och för mötesstation
i Koskivaara. Flera närtidssatsnings
projekt (Kopparåsen bangårdsupprustning, Harrå bangårdsförlängning,
Abisko bangårdsförlängning) pågår
enligt beskrivning ovan, under rubriken
Närtidssatsningar.

I Stockholmsområdet sker
insatser utöver Citybanan. Citybanan
beskrivs ovan, under rubriken Större
projekt. Det pågår en större förstärkning
av kraftförsörjningen i Stockholms
området, för att säkerställa försörjningen
av dagens anläggning och kommande
utbyggnader. Dessutom pågår en stor
mängd åtgärder i kraftsamlingspaket
Stockholm–Mälardalen. Utredning
pågår för Riddarholmsbanan mellan
Norrström och Söderström.
Stockholm:

Göteborg: I Göteborgsområdet har godstågsviadukten på sträckan Olskroken–
Gubbero öppnats för trafik. Viadukten
har bytts ut eftersom den gamla var
uttjänt. Göteborgs hamnbana genomför
förstudier för kapacitetshöjande åtgärder.
På Älvsborgs bangård pågår utredningar
kring signalanläggningarna i området.

sätter, se ovanstående redovisning under
rubriken Större projekt. På sträckan
Arlöv–Malmö har anläggningen för växling mellan höger- och vänstertrafik för
trafiken till och från Kontinentalbanan
färdigställts. Projektet Malmö Central
bangårdsanpassning har under året påbörjat byggnationen. Projektet genomförs bland annat för att anpassa
bangården till de nya förutsättningarna
med genomgående trafik till och från
Citytunneln. Plattformsförlängningar
i Skåne pågår för fullt. Förlängningarna
genomförs tidigare än planerat för att öka
kapaciteten i samband med att Citytunneln öppnar.
Järnvägs
utredningen för sträckan Kävlinge–
Arlöv ligger hos regeringen för
tillåtl ighetsprövning. Utredningen är
överklagad. Järnvägsutredning pågår för
sträckan Malmö–Trelleborg. Byggandet
av kraftförsörjning och kontaktlednings
upprustning på sträckan Åstorp–
Teckomatorp pågår.
Godsstråket genom Skåne:

Botniabanan: Botniabanan genomförs

av ett projektbolag, Botniabanan AB, som
ägs av staten och berörda kommuner.
Huvuddelen av byggprojektet är genomfört enligt det etappvis färdigställande
som var planerat för perioden 2008–
2010. Enligt avtal ska Botniabanan
upplåtas till Banverket för förvaltning och

trafikering. Hösten 2010 beräknas hela
Botniabanan (19 mil ny järnväg) öppnas
för såväl persontrafik som godstrafik.
Norrbotniabanan: Norrbotniabanan är

indelad i sex järnvägsutredningar, varav
tre utredningar för en ny järnväg mellan
Umeå och Luleå pågår. En utredning är
avslutad, och de två som återstår har fått
klartecken och beräknas komma i gång
i början av 2010.
Haparandabanan: Upprustningen av

sträckan Boden–Kalix pågår. För delen
Kalix–Haparanda, ny kustnära järnväg,
pågår byggandet.
Ådalsbanan: Projektet Ådalsbanan

beskrivs ovan, under rubriken Större
projekt. Det pågår utredningar om järnvägens framtida trafikering i och genom
Sundsvall.
Bohusbanan: Upprustningsarbete
med införande av fjärrstyrning
mellan Göteborg och Uddevalla pågår.
En förstudie har påbörjats för
kapacitetshöjande åtgärder på stråket.
Blekinge kustbana: Inga pågående

aktiviteter.
Övriga stråk: På Västerdalsbanan projekteras ett nytt trafikstyrningssystem,
för planerat genomförande 2009–2010.
Framtagande av bygghandling pågår
för dubbelspår mellan Södertälje och
Södertälje hamn samt elektrifiering
av sträckan Nykroppa–Kristinehamn.
Utredning pågår för ökad kapacitet
mellan Söderhamn och Kilafors. För
studie pågår för Götalandsbanan.
Kil–Skåre, ny mötesstation – förstudien
är beslutad och arbetet med järnvägs
planen går nu vidare.
Statsbidrag: Banverket hanterar ansök-

Trafikinformation, Stockholm central.
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ningar om statlig medfinansiering
(tidigare statsbidrag) till regionala
spårfordon och till regionala kollektivtrafikanläggningar som har anknytning
till järnvägstransportsektorn. Statlig
medfinansiering kan maximalt uppgå till
50 procent av investerings- eller hyreskostnaden. Under 2009 har Banverket
betalat ut 196 miljoner kronor i statlig
medfinansiering. Merparten av detta
belopp, 177 miljoner kronor, avser olika
åtgärder för att stärka det regionala
resandet med kollektivtrafik. Banverket

Objekt

Godsstråket
genom bergslagen

Örebro lillån,
planskild korsning

bergslagsbanan

domnarvet växelförbindelse

Göteborg
närställverksområde

olskroken–Gubbero,
godstågsviadukten

har också betalat ut 19 miljoner kronor
för anskaffning av spårfordon för den
regionala spårtrafiken.
Övrigt: ERTMS (European Rail Traffic
Management System) är den europeiska
standarden för trafikstyrningssystem.
ERTMS ska genom effektivisering och
standardisering bidra till att järnvägen
står sig stark i konkurrensen med övriga
transportalternativ. Systemet ska på sikt,
enligt europeiska direktiv, införas
i samtliga EU-länder. Det lägger därmed
grunden till en gemensam plattform som
förenklar gods- och persontransporter
över landgränserna.
I arbetet med att införa ERTMS
i Europa har sex godskorridorer prioriterats, där Sverige berörs av korridor B
som går från Stockholm till Neapel. För
varje godskorridor förväntas de ingående länderna enas om en avsiktsförklaring om införande av ERTMS. För
korridor B skrevs avsiktsförklaringen
på den 11 juni, och de länder som ingår
i korridoren har kommit överens om
att utbyggnaden ska vara klar till 2020.
Under senhösten hölls det första mötet
för att bilda en organisation kring
a rbetet med korridor B.
Alla projekt och aktiviteter kopplade
till införandet av ERTMS i Sverige finns
samlade under sektorsprogrammet
ERTMS. Banverket ansvarar för över
gripande samordning och styrning genom
det egna ERTMS-programmet. Där
ingår bland annat teknisk utveckling,
införandeprojekt, utbildning och sektorsfrågor. Banverket har en löpande
dialog med järnvägsföretagen, för samordning och uppföljning av ERTMSrelaterade frågor.
De sex anläggningar som fungerar
som pilotbanor för installation av marksystem är Botniabanan, Västerdalsbanan, Ådalsbanan, Haparandabanan,
Citytunneln och Malmö central. Botniabanan är först ut och där har testerna
med fordon fortsatt under 2009. Två
etapper är driftsatta och kommersiell

Beräknad
kostnad
i plan

Beräknad
kostnad vid
byggstart

Uppföljd
kostnad efter
genomförande

56,1

52,6

47,8

70,0

96,7

98,5

425,5

370,8

356,6

trafik är i gång. På Botniabanans sista
sträcka återstår visst installations- och
testarbete. Trafikstart med ERTMS sker
i augusti 2010. På Västerdalsbanan pågår
installationsarbetet, och tester med
fordon beräknas starta efter årsskiftet
2009/10. Trafikstart med ERTMS
Regional sker i oktober 2010. På Ådalsbanan sker installationsarbetet etappvis,
och i november genomfördes det första
testet av ERTMS nivå 2 på en vägskydds
anläggning.
För att de ERTMS-utrustade fordonen
även ska kunna köra på banor med det
traditionella trafikstyrningssystemet
ATC, måste de vara utrustade med en
STM-enhet (Specific Transmission
Module). Den översätter informationen
från ATC-systemet till ERTMS-systemet.
STM-enheten har testats i trafik under
2009. Under året har även ett antal tåg
förare utbildats och de är behöriga att
köra ERTMS-utrustade fordon.
Under december tog EU beslut om att
tilldela Sverige 22 miljoner euro i bidrag
till ERTMS-satsningen. Pengarna ska gå
till både testverksamhet och järnvägs
företagens investeringar i ERTMS-
utrustning ombord.

Uppföljning av
investeringsobjekt
i Banverkets långsiktiga
åtgärdsplaner
Banverket följer årligen upp kostnads
utfall, effekter och samhällsekonomisk
lönsamhet för ett antal objekt som ingått
i Banverkets långsiktiga åtgärdsplaner.
För objekt som öppnades för trafik under 2009 redovisas kostnad i långsiktig
åtgärdsplan, kostnad vid startbeslut och
kostnad efter färdigställande. Tabell 5.
För objekt som öppnades för trafik under 2004 redovisas en uppföljning av de
viktigaste effekterna som motiverade åtgärden samt en uppföljning av objektets
samhällsekonomiska lönsamhet.

Örebro Lillån, planskild korsning.

Syftet var att åstadkomma en planskild
korsning mellan bilar och tåg. Bygg
andet var ursprungligen planerat till
2004–2005, men objektet har blivit
senarelagt i omgångar. I samband med
beslut om byggstart planerades byggandet till 2008–2009. Det huvudsakliga
byggandet skedde under 2009. Den uppföljda kostnaden understeg den beräknade
kostnaden i plan.
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Anläggningskostnad för objekt öppnade för trafik 2009, miljoner kronor
Stråk
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Uppföljning av anläggningskostnad
för objekt öppnade för trafik 2009

Tabell 5

Syftet var
att åstadkomma en ny växelförbindelse
med en kortare väg för godstågen till
Domnarvet och med höjd kapaciteten på
Borlänge bangård. Tågen till Domnarvet
tvingades tidigare vända på Borlänge bangård. Den stora skillnaden i förhållande
till plankostnaden består i en mer komp
licerad och omfattande signalanläggning,
kraftiga prisökningar på järnvägsspecifikt
material samt underskattade kostnader
för projektadministrationen.
Innehållsförändringar har tillkommit
på vägen. Byggandet var ursprungligen
planerat till 2013, men objektet blev
tidigarelagt i närtidssatsningen. I samband
med beslut om byggstart planerades
byggandet till 2009–2010. Det huvudsakliga byggandet skedde under 2009.
Domnarvet, växelförbindelse.

Olskroken–Gubbero, godstågs
viadukten. Syftet var att den nya bron
skulle möjliggöra trygga och robusta
transporter mellan norr- och söder
gående banor, utan risk för oplanerade
avbrott på grund av brister i bro
konstruktionen. Hastigheten över bron
har höjts, vilket gör det möjligt för godstågen att snabbare komma ut på kringliggande banor. Därmed minskas
störningarna för övrig trafik på dessa
banor. Dessutom har bullersituationen
i området förbättrats avsevärt. Byggandet
var ursprungligen planerat till 2007–
2009. I samband med beslut om byggstart planerades byggandet till 2006–
2009. Det huvudsakliga byggandet skedde
2008–2009. Den uppföljda kostnaden
understeg den beräknade kostnaden i plan.

Effekter för objekt
öppnade för trafik 2004
Nedan följer en kortfattad uppföljning
av de viktigaste effekterna och den
samhällsekonomiska lönsamhetens
utveckling för de objekt som öppnades
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för trafik 2004 och som omfattas av
k raven för uppföljning. Det betyder att
de är investeringsobjekt som ingått i den
nationella banhållningsplanen med väl
avgränsbara effekter. För varje objekt
finns en rapport som mer utförligt
beskriver resultatet från uppfölj
ningarna. Tabell 6.
Malmbanan, norra omloppet Kiruna-

uteblivit, eftersom alla 30-tonsvagnar
ännu inte har levererats. Resterande
vagnar levereras dock under 2010 och
en övergång till långa tåg i dubbla omlopp
är planerad till tidtabellsbytet 2010/11.
Detta kommer att möjliggöra den förväntade minskningen av antalet tåg.
Den samhällsekonomiska nyttan
med projektet var i utredningsskedet
mycket hög. Resultatet av uppföljningen
visar en fortsatt hög beräknad nytta, och
sett till medelgodsmängden för perioden
2004–2008 har den till och med ökat
något. En djupare analys visar att den
största delen av nyttan under 2004–
2008 kommer från den ökade efterfrågan
på malm på världsmarknaden. Det återspeglar sig i att den uppföljda samhällsekonomiska nyttan för 2009 är avsevärt
lägre än genomsnittet för perioden
2004–2008. Det beror på att brutto
vinsten per ton exporterad färdig
produkt i det norra omloppet sjunkit
med 60 procent sedan året innan.

Norra
omloppets huvudsakliga transporter
avser förädlad malm från LKAB:s
anläggningar i Kiruna, Svappavaara och
i viss utsträckning Gällivare, och sedan
vidare på Ofotenbanan i Norge till
Narviks hamn för utskeppning. Det
södra omloppet mellan Kiruna och Luleå
färdigställdes 2000 och följdes upp 2005.
Projektets framgång är beroende av
två parter: Banverket och MTAB (Malmtrafik i Kiruna aktiebolag). Banverket har
åtagit sig att uppgradera banan till att klara
30 tons axellast och att förlänga ett antal
mötesstationer för att klara 750 meter
långa tåg. MTAB har åtagit sig att skaffa
vagnar som kan bära 30 tons axellast
samt nya lok som kan dra tyngre last.
De planerade nyttorna med projektet
var att möjliggöra en ökad malmbrytning
där transporterna till hamnen i Narvik
skulle kunna ske med större volymer än
tidigare. Detta skulle medföra stora företagsekonomiska vinster för LKAB som
ensamt svarar för 98 procent av de
beräknade effekterna av projektet.
Övriga effekter var förbättrad kapacitet
på grund av färre tåg och minskade
trafikeringskostnader.
Åtgärdens utfall visar på en måttlig
tillväxt inom transporter av färdig
produkter sedan 2004, även om de årliga
godsvolymerna varierat kraftigt. Till
följd av konjunkturnedgången 2008–
2009 ligger godsmängden för 2009 på
en lägre nivå än ursprungsläget från
1997. Godsmängden förväntas öka under
2010 och kan komma att nå de beräknade volymerna kring 2012. Den förväntade
minskningen av antalet tåg har hittills

Kapacitetsåtgärder på Piteåbanan .
Projektet som består av fem delprojekt4,
varav ett finansierat via länsplanen5,
färdigställdes under perioden 2003–
2005. Delprojekten följdes upp samlat
i en gemensam efterkalkyl 2004, varför
effekterna följs upp nu år 2009. Det
övergripande syftet med åtgärderna var
att öka kapaciteten på sträckan Älvsbyn
(Nyfors)–Piteå och på bangårdarna
i Piteå och Svedjan. De främsta nyttorna
med kapacitetsförstärkningen skulle
vara överflyttningen av gods från väg
och sjöfart till järnväg och därigenom
lägre transportkostnader6. Detta skulle
dessutom medföra stora miljönyttor och
lägre kostnader för tågdriften. Dessutom
antogs att terminalkostnaderna skulle
minska, genom ett minskat behov av
körning med diesellok och genom att
bangårdspersonal kunde frigöras till
andra arbetsuppgifter.
Uppföljningen visar att överflyttningen från väg och sjöfart till järnväg
i stort sett har uteblivit. Det beror till

3)
En del av effekterna och de kostnader som är
förenade med åtgärden finns på den norska delen av
banan, Ofotenbanan. Ur ett strikt samhällsekonomiskt perspektiv enligt gängse beräkningsmetodik
ska enbart effekter (och kostnader) i Sverige beaktas.
I detta fall finns det dock fog för avsteg från denna
princip eftersom det handlar om att följa upp en
tidigare investeringskalkyl baserad på hela sträckningen mellan Kiruna och Narvik.
	Ett avsteg i metodiken har därför skett i den

tidigare kalkylen som det uppföljda resultatet
jämförs med. Att uppdatera den tidigare kalkylen till
att enbart omfatta den svenska delen av banan är
inte relevant, eftersom investeringarna i Norge är en
förutsättning för att nå effekter i Sverige.
4)
Mötesstation i Arnemark, fjärrblockering samt
ATC (Automatic Train Control) på sträckan Nyfors–
Piteå, införande av AT-system (AutoTransformer) på
samma sträcka, bangårdsförlängning av Svedjans
bangård samt elektrifiering mellan Piteå och Svedjan.

Narvik 3, största axellast 30 ton.

Montering av hjälpkraftlina på sträckan
Vännäs – Mellansel

stor del på strukturella förändringar
i de företag som transporterar sitt gods
på banan. En annan förklaring är att
långsiktiga kontrakt inom sjöfrakt effektivt konkurrerar ut en del av järnvägstransporterna. Dessutom har den
prognostiserade ökningen av gods
volymerna runt millennieskiftet överskattats något, ställt i relation till utfallet.
Kostnaderna för terminalhantering
har efter färdigställandet minskat något,
men inte i den utsträckning som för
väntats. Det antogs att ett av de två
dieselloken som betjänade systemet
skulle kunna slopas, vilket inte skett
till följd av bristande tekniska förutsättningar kring Svedjans bangård. Däremot
har antalet bangårdsarbetare kunnat
reduceras, om än inte fullt ut. Den förväntade besparingen för växling med
diesellok har dock delvis uppnåtts.
Den samhällsekonomiska nyttan för
objektet har därför reducerats kraftigt,
men nettonuvärdeskvoten är fortfarande
positiv. Att kostnaderna har ökat något
gentemot vad som först antogs är av
underordnad betydelse för utfallet.

5)
Mötesstationen i Arnemark motiverades i länsplanen 1998-2007 och färdigställdes 2003 efter ett
tidigareläggande till följd av akut kapacitetsbrist. Då
projektet inte ingått i den nationella banhållningsplanen omfattas det enligt regleringsbrevets definition
inte av Banverkets uppföljningsansvar. Men objektet
har ingått i uppföljningen eftersom det är så intimt
sammanlänkat med de övriga fyra att det hade varit
svårt att avskilja effektmässigt. Den fulla nyttan av
de olika objekten uppstår först då alla står färdiga.

utgör en del av Göteborgs hamn och
ombesörjer främst containertrafiken
samt leveranser av fordon och papper.
Hamnen förbinds med järnvägsnätet
via Hamnbanan.
Elektrifieringen av Hamnbanan
genomfördes med det uttalade syftet att
kraftigt reducera dieseltrafiken på banan
och för att kunna köra godspendlar och
annan direkttrafik ut till Skandiahamnen,
utan att behöva byta lok på Sävenäs bangård eller Kville bangård. Det skulle ge
kortare transporttid och en effektivare
trafik, eftersom varje byte tar cirka
30 minuter och kräver ett extra diesellok. Projektet skulle också bidra till
en bättre miljö, bland annat genom
minskade utsläpp av växthusgaser.
Uppföljningen visar att effekterna
överensstämmer med de förväntade,
men en viss trafik förekommer fort
farande mellan hamnen och Sävenäs,
eftersom en av operatörerna har valt
ett sådant upplägg på trafiken. Hamn
banans elektrifiering har också starkt
bidragit till en marknadsöppning, genom
att fler aktörer i samband med avregler
ingen av godsmarknaden har kunnat
etablera verksamhet på banan. Med
elektrifieringen slipper nya aktörer kostnader genom att kunna köra elektrifierat
hela vägen7. Det finns i dag tio aktörer

på banan. Före elektrifieringen var Green
Cargo ensam aktör. Det går dock inte att
exakt avgöra hur mycket elektrifieringen
har bidragit till dessa etableringar.
De ursprungliga kostnaderna för
projektet har reviderats när framför
allt byggkostnaderna ökat. Den
samhällsekonomiska nyttan av projektet
har därför sjunkit något, men är fort
farande klart positiv. Skulle även synergi
effekterna från triangelspåret vid
Marieholm–Olskroken, som färdig
ställdes 2007, räknas tillsammans med
effekterna från elektrifieringen, skulle
lönsamheten bli ännu högre.
Blomstermåla bangårdsombyggnad.

Ombyggnaden av bangården i Blomstermåla ingick i länsplanen ”Plan för infrastrukturen 1998–2007 för Kalmar län”
och omfattas därmed inte formellt av
Banverkets uppföljningsansvar enligt
regleringsbrevet. En ekonomisk efterkalkyl gjordes dock i samband med att
projektet öppnade för trafik 2004, vilket
föranlett att projektets effekter följs
upp nu i år. Banverket har även utrett
objektet och tagit fram beslutsunderlaget
till länsplanen.
Syftet med objektet var främst att
möjliggöra en förändring av trafik
upplägget på Stångådalsbanan, genom
att göra det möjligt för persontåg att
ankomma samtidigt till Blomstermåla.

Detta skulle öka turtätheten för läns
trafiken och anpassa trafiken bättre till
X 2000- och intercitytågen i Linköping.
Godstrafiken på banan skulle även kunna
dra nytta av åtgärderna genom att fler
tåg skulle kunna inrymmas.
Uppföljningen visar att de effekter
som motiverade åtgärden i stort sett har
realiserats. Det går i dag fler personoch godståg på banan än vad som antogs
i planskedet. Vissa tåg hade inte fått
plats på banan utan åtgärderna. Den
u rsprungliga samhällsekonomiska
bedömningen för objektet var baserad
på vissa antaganden om inbesparad 
res- och körtid som inte kunnat realiseras
i praktiken. Uppföljningen är baserad på
effekter som tar sig delvis andra uttryck,
främst genom bland annat utökad turtäthet, snarare än tidsvinst. Uppföljningen
visar på en kraftigt negativ samhälls
ekonomisk nytta för de effekter som har
kunnat kvantifieras. En stor bidragande
orsak är den stora andelen upphandlad
regionaltrafik, som inte kan upprätt
hållas kommersiellt utan måste subventioneras. Detta belastar kalkylen som
en minuspost. Även om detta förhållande
”regleras bort” blir resultatet negativt.
Projektets nyttor hade dock kunnat bära
kostnaderna som de antogs vara i den
ursprungliga kalkylen från 1997.

utveckl a banverkets järnvägsnät

i Göteborg. Skandiahamnen på Hisingen
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Elektrifiering av Hamnbanan

Tabell 6

Effekter för objekt öppnade för trafik 2004
Stråk

Objekt

Malmbanan

STaX 30 ton, Kiruna-narvik

Piteåbanan

Kapacitetsåtgärder

Göteborg hamnbana

elektrifiering

Stångådalsbanan

blomstermåla bangårdsombyggnad

Uppföljd effekt befinner sig i nivå med eller överstiger planerad effekt.
En betydande effekt har utfallit men dock inte i nivå med planerad effekt.

6)
Tågdriftskostnader, tidsvinster för godstrafiken
samt minskade förseningar har inte kunnat följas
upp, eftersom deras effekter inte har kunnat mätas
eller avskiljas från andra exogent givna effekter som
uppstått i systemet. De bedöms dock vara i paritet
med förväntade effekter eftersom antalet tåg
i kalkylen är lika med det faktiska antalet tåg efter åtgärd. Deras nettoandel av den totala nyttan är även

Planerade effekter

Uppfyllelse av effekter

Beräknad NNK

Uppföljd NNK

Minskade transportkostnader
Ökad kapacitet
Förbättrad miljö

Gul
Gul
Grön

3,5

1,48

Förbättrad miljö
Utökad godstrafik
Sänkta tågdriftskostnader
Sänkta terminalkostnader
Kortare transporttid/
minskade förseningar

Röd
Röd
Grå
Gul
Grå

2,8

0,3

Kortare transporttid
Förbättrad miljö
effektivare trafik

Grön
Grön
Grön

1,7

1,2

Ökad kapacitet personoch godstrafik
Kortare res- och
transporttid
Förbättrad säkerhet

Grön

0,7

-1,2

Röd
Grön

		
		

relativt liten ställd i relation till de övriga effekterna.
7)
Det kan anföras argument att en ny aktör i jäm
förelsealternativet kan köra diesel hela vägen och
även därmed slippa kostnaderna för dubbla lokuppsättningar. Detta stämmer i för sig, men då tas inte
hänsyn till de miljömässiga nackdelarna som även
förs över på operatören, dels i form av högre banavgift som med tiden går mot en ökad differentiering,

dels i form av minskad goodwill där transporter som
är gröna hela vägen ses som en konkurrensfördel.
8)
Skillnaden mellan 3,5 och 1,4 beror till stor del
på konjunkturnedgången. Om nettonuvärdeskvoten
beräknas på genomsnittet av effekterna för perioden 2004–2009 ställt mot genomsnittet 1997-2003
uppgår den till 3,7.
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Driftledning
I driftledningen ingår bland annat att
bereda och fastställa kapacitetstill
delningen i det korta perspektivet på
Banverkets infrastruktur. Där ingår
också att leda den avtalade trafiken på ett
säkert och effektivt sätt samt att begränsa
effekterna vid störningar. Banverket
svarar även för trafikinformation till
järnvägsföretag och resenärer. Den
operativa driftledningen består av
trafikledning, eldriftledning och trafikinformation. Trafiken fjärrstyrs från åtta
driftledningscentraler, och utöver det
styrs ett antal stationer lokalt. Här ingår
också att styra, leda och följa upp de
entreprenadarbeten som är planerade
och upphandlade.
Året har innehållit ett antal åtgärder
för att höja transportkvaliteten i järnvägssystemet. Nämnas kan kraftsamlingar i storstadsregionerna. Dessa
projekt kommenteras under kapitlet
Transportpolitiska mål och resultat
i avsnittet Medborgarnas resor. Banverket
har fortsatt arbetet med att förbättra den
operativa kommunikationen, både internt
och externt. Informationen ska snabbare
kunna nå rätt funktioner, och åtgärder
ska kunna vidtas i ett så tidigt skede som
möjligt. Detta arbete leder också till ett
mer enhetligt sätt att arbeta gentemot
kunderna. Under året har delar av Botnia
banan färdigställts, och provdrift har
genomförts med det nya trafikledningssystemet ERTMS.
Kostnaden för den totala driftledningen inklusive trafikinformation var
705 (664) miljoner kronor. Under 2009
har driftledningen förstärkts med en ny
funktion som hanterar specialtransporttillstånd över hela landet samt med extra
förstärkning inom trafikinformation.
Även anläggningsmassan har ökat med
övertagna delar av Botniabanan.

Trafikplanering
Banverket behandlar ansökningar om
infrastrukturkapacitet från den som har
rätt att utföra eller organisera trafik.
Kapacitetstilldelningen ska vara ickediskriminerande och konkurrensneutral.

Tilldelningen görs i en planeringsprocess
som resulterar i en tågplan som omfattar
såväl internationell som nationell trafik,
planerade banarbeten samt reserv- och
restkapacitet. Inför planeringsprocessen
publicerar Banverket en järnvägsnäts
beskrivning, efter samråd med järnvägsföretag och trafikorganisatörer.
Under 2009 har kapacitetsutnyttjandet
varit högt och det förväntas öka ytterligare,
vilket innebär ökade risker för att infrastrukturen på vissa områden inte kommer
att räcka till för alla behov. Om en tvist
uppstår, och om de sökande inte kan
enas genom frivillig samordning och
tvistlösning, ska Banverket förklara den
aktuella delen av infrastrukturen överbelastad. Banverket kan även i förväg
förklara infrastrukturen överbelastad
om det finns en uppenbar risk för kapacitetsbrist.
Vid överbelastad infrastruktur ska en
kapacitetsanalys tas fram inom 6 månader
och en kapacitetsförstärkningsplan
inom 12 månader. Innehåll och process
regleras i järnvägsförordningen
(2004:526). Kapacitetsförstärkningsplaner
innehåller åtgärder på 1–3 års sikt.
Åtgärderna är framtagna utifrån fyrstegsmodellen där tidtabells- och trafikåtgärder först undersöks. Om problemet
inte kan lösas är nästa steg att undersöka
mindre infrastrukturinvesteringar.
Banverket tar också fram så kallade
trångsektorsplaner för att få ett effektivt
utnyttjande av linjekapaciteten och för
att säkerställa punktlighet och robusthet
i trafiksystemet. En trångsektorsplan
innehåller förplanerade tåglägeskanaler,
uppgifter om infrastrukturen och minsta
tidsintervall mellan tåg. Under 2009 har
trångsektorsplaner tagits fram för Tågplan 2011, för Stockholm–Mälardalen
och för Göteborgsområdet. Trångsektors
planerna ingår i järnvägsnätsbeskriv
ningen och finns publicerade på Banverkets
externa webbplats Banportalen.
Kostnaden för den totala trafikplaneringen var 123 (93) miljoner kronor. Under 2009 har trafikplaneringen satsat på
utvecklingsprojekt som ska underlätta
hanteringen för våra kunder. Bland annat
pågår utveckling av ett it-stöd för att

hantera prioriteringskriterier, enligt
d irektiv från Transportstyrelsen. Ett
annat projekt är utvecklingen av systemet
Webb-ansökan som ger möjlighet för
kunden att följa sina ärenden.

leverera tågl ägen

Verksamheten leverera tåglägen innefattar drift, förvaltning, kapacitetstilldelning och trafikledning.
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Leverera tåglägen

Tågplan
Arbetet med tilldelning av tåglägen
startades i och med ansökan den 14 april
2009. Antalet tåglägen som slutligen
fastställdes var 7 085. Cirka 52 procent
av dessa var resandetåg och cirka
32 procent var godståg.
Under processen fram till fastställ
elsen av tågplanen genomfördes två
a rbetsmöten med kunderna, ett före
förslaget och ett efter förslaget. Erfaren
heterna från de externa arbetsmötena
är goda och mötena uppskattas av kunderna. Banverket utökade antalet dagar
per träff från två till tre. Vid tillfället för
tvistlösning anmälde Green Cargo AB,
SJ AB, Svenska Tågkompaniet AB och
Veolia Transport Sverige AB tvist. Av
dessa anmälningar hanterades samtliga
under tvistlösningsperioden, utom den
från Svenska Tågkompaniet AB. Banverket förklarade därför sträckan Frövi –
Krampen överbelastad.
Banarbetsplanen är en del av tåg
planen. Den beskriver de tider Banverket
planerar för att underhålla och utveckla
anläggningen och som kräver tillgång
till anläggningen, exempelvis i form av
avstängningar. Banverket ansöker om
kapacitet för banarbeten samtidigt som
järnvägsföretagen ansöker om kapacitet
för tåglägen. Före sista ansökningsdagen, den 14 april, genomfördes informa
tionsmöten med kunderna där
Banverket redovisade en preliminär
banarbetsplan. Den ger kunderna en
möjlighet att komma med synpunkter
på banarbetena, samtidigt som de kan
anpassa sin ansökan om tåglägen. Under
tilldelningsprocessen som följde efter
den 14 april, genomfördes ett antal samrådsmöten med kunderna där de kunde
lämna synpunkter på den föreslagna
banarbetsplanen.
Under 2009 är det framför allt dialogen
kring genomförandet av banarbetena
som förbättrats. Arbeten som riskerar att
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Järnvägstrafiken leds från Banverkets driftledningscentraler.

hamna i konflikt med tåg har synliggjorts
tidigt i processen. Därmed har man haft
mer tid för att hitta alternativa lösningar,
både för arbeten och för tåg. Banverket
arbetar med att tydliggöra vikten av att
starta planeringsarbetet i rätt tid.
I juni startade planeringen av 2011
års banarbetsplan. I första hand ska de
större banarbeten identifieras som kan
komma att klassas som planerade större
banarbeten. I november startade planeringen av övriga banarbeten som ska
genomföras under 2011.
De planerade arbetstiderna för
underhåll av anläggningen har under
året haft ett lågt utnyttjande. Eftersom
godstrafiken minskade under 2009 på
grund av konjunkturnedgången uppstod andra lediga tider som var mer
fördelaktiga för entreprenörerna att
använda för underhåll.

Tågbildning
I takt med att trafiken ökar, ökar kraven
på Banverkets kunskap och kontroll
när det gäller tågbildning på bangårdar.
I projektet ”Strategi Tågbildning” har
Banverket tagit fram en konkurrens
utsättningsplan. Med utgångspunkt från
50 större bangårdar har 12 valts ut där
verksamheten tågbildning är tänkbar för
upphandling. Avsikten är att i dialog med
kunderna bestämma takten i konkurrens
utsättningen. I nuläget är tågbildningen
upphandlad endast för Hallsberg.

Kapacitetstilldelning i Europa
Banverket har under året varit aktivt
i forumen Corridor Managers och Time
Table Working Group som ingår i Rail
Net Europe (RNE). Banverket ansvarar
för RNE transportkorridor nr 1, som
sträcker sig genom Norge, Sverige, Danmark (via Öresundsbron) och Tyskland.
Den är dessutom kopplad med färja till
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Finland. Under 2009 har korridoren
utökats till att omfatta anslutningen till
Tyskland via Trelleborg–Sassnitz. Förplanerade katalogtidtabeller för inter
nationella godståg konstruerades inför
Tågplan 2009 och utnyttjades till viss
del. Under året har ett arbete pågått med
att göra katalogtidtabellerna attraktivare.

Underhåll
och reinvesteringar
För att säkerställa att det finns tillräckligt med entreprenörer som är villiga att
bedriva underhåll har Banverket sedan
2002 upphandlat entreprenader enligt
en plan för konkurrensutsättning. I slutet
av 2009 var 88 procent av underhållet
upphandlat i konkurrens (räknat utifrån
antalet spårmeter).
Resultatet av konkurrensutsättning av
underhållsverksamheten är sänkta kostnader. Kontraktens pris per spårmeter
har nu stabiliserats på en betydligt lägre
nivå än före konkurrensutsättningen. En
stor del av drift och underhållsentreprenaderna upphandlas som funktions
entreprenader, det vill säga att Banverket
köper en i förväg fastställd funktionalitet
på banan. Entreprenören avgör sedan,
med utgångspunkt i genomförda besiktningar och underhållsföreskrifter, vilka
åtgärder som ska utföras på banan.
Genom återkommande ”byggmöten”
mellan Banverket och entreprenören
säkerställer Banverket en god kunskap
om banans tillstånd och kvalitet.
I de direkta underhållskostnaderna
och reinvesteringar ingår kostnaderna
för de åtgärder som utförs i järnvägs
anläggningen. Några exempel är akut
felavhjälpning, spårväxelunderhåll,
vegetationsbekämpning, kontaktledningsunderhåll, underhåll av signal- och

teleanläggningar, broreparationer och
brobyten samt byte av spår.
I de indirekta kostnaderna ingår bland
annat telekommunikation inom och
mellan driftledningscentralerna och
järnvägsanläggningarna med 304 (290)
miljoner kronor samt elförbrukning
i järnvägsinfrastrukturen motsvarande
184 (151) miljoner kronor. Elförbrukningen
har ökat med 38 miljoner kronor mellan
2007 och 2009. I de indirekta kostnaderna
ingår även löpande styrning av underhållsentreprenader med 114 (117)
miljoner kronor. Andra stora poster är
stationsförvaltning, supportavtal för
järnvägsanläggningar, it-system och itstöd speciellt för drift och underhåll,
analysverksamhet och arbete med förvaltning av järnvägsspecifika system
(normering, underhållsstrategier, drift
säkerhet etc.).
Under 2009 har det pågått ett intensivt arbete med att effektivisera och
utveckla underhållsverksamheten. En
stor del av arbetet startades under 2008
och har börjat ge resultat under 2009.
Styrningen har utvecklats med hjälp av
införandet av anläggningsklasser, där det
finns mål för hur många fel som får förekomma per spårmeter, beroende på hur
mycket trafik som går på spåren. Detta
underlättar arbetet med prioritering av
åtgärder i underhållsplaneringen.
Life Cycle Management har varit i fokus
och flera aktiviteter har genomförts.
Deltagandet i det europeiska projektet
Innotrack har gett kunskap om skillnader
i när åtgärder genomförs inom olika järnvägsförvaltningar och hur detta påverkar
kostnaderna. Resultatet ska successivt
införas i underhållsstrategier i Sverige.
För att säkra att underhållsstrategierna
införs och att nyinvesteringar planeras
med hänsyn till det framtida underhållet
och driftsäkerheten, har Banverket utökat
resurserna för detta arbete. Satsningarna
består dels av utökad egen personal, dels
av förstärkt kompetens i form av externa
konsulter. Dessa kostnaders del i de indirekta kostnaderna har ökat med
knappt 300 miljoner kronor från 2007
till 2009. Men jämförelser mot 2007
är inte helt rättvisande på grund av
att Banverkets redovisningsmodell
förä ndrades under 2008.
Under 2009 har det blivit möjligt för
entreprenörerna att vid besiktningar
rapportera in brister i anläggningen via
ett mobilt gränssnitt. Denna förenkling
ökar fullständigheten och riktigheten
i anläggningsinformationen.

(slutförs 2010).
Kostnaden för dessa projekt uppgick
under 2009 till 843 miljoner kronor.
Tabell 7a och Tabell 7b.

Övrigt
Säkra driften
Projektet ”Säkra driften” startades 2008
för att Banverket skulle säkra driften av
anläggningen i samband med bolagi
seringen av resultatenheten Banverket
Produktion. Målet med projektet var
att definiera vad som måste göras före
bolagiseringen.
Ett stort antal gränssnitt har genomlysts, och på så sätt har Banverket
uppnått bra förutsättningar för en mer
renodlad och neutral beställar- och
leverantörssituation mellan Banverket
och bolaget Infranord AB. Projektet
Säkra driften avslutades formellt den
31 december 2009.

Avreglering
Riksdagen beslutade den 16 juni 2009
om att stegvis öppna marknaden för
persontrafik på järnväg. Beslutet innebär att SJ AB:s ensamrätt till kommer
siell persontrafik på statens järnvägsnät
avskaffas. Inledningsvis öppnades
veckosluts- och helgtrafiken för andra
aktörer den 1 juli 2009. Därefter öppnades
marknaden för internationell person
trafik på svenska järnvägsnätet den
1 oktober 2009. Den 1 oktober 2010 utvidgas trafikeringsrätten till att gälla all
inrikes persontrafik. För trafiken mellan
Stockholms central och Arlanda flygplats gäller vissa undantag.
Som ett steg i avregleringen av persontrafiken har Veolia börjat trafikera sträckan
Malmö–Stockholm. Under den gångna
sommaren har även Veolia kört ett veckoslutståg (Lapplandståget) mellan Malmö/
Göteborg och Narvik, via Stockholm.

Tabell 7A

Trafikplanering

Närtidssatsning
I Banverkets verksamhetsplan finns ett
antal uppdrag som ingår i regeringens så
kallade närtidssatsning, bland annat
•	spårupprustning Ställdalen–Hällefors och Emmaboda–Karlskrona
•	fjärrblockering på sträckan
Hällefors–Kil
•	upprustning av Dalabanan
•	de så kallade kraftsamlingarna
i Göteborgs- och Malmöområdet.
Projekten pågår, men på grund av den
korta tiden för projektering och upphandling och för planering av arbeten
i spåret har delar av projekten senarelagts
till 2010. Utfallet för närtidssatsningarna
under 2009 är 245,7 miljoner kronor.

Tabell 7B

Kostnader drift, underhåll samt reinvesteringar,
miljoner kronor
driftledning

I underlaget till avregleringsbeslutet
betonas betydelsen av att Banverket
v idareutvecklar kapacitetstilldelningen,
inklusive inslag av ekonomiska incitament. Banverket har därför intensifierat
utvecklingsarbetet och vidtagit omfattande åtgärder. Exempel på detta är utveckling av prioriteringskriterier samt
möjligheten att på sikt använda bud
givning som metod för att lösa tvister
mellan aktörer som ansökt om samma
kapacitet.
Även korttidsplaneringen har förstärkts. Det innebär en översyn av teknik,
bemanning, administration kring ansök
ningar och effektivare arbetssätt för
banarbetsplaneringen. Banverket har
under 2009 genomfört kundmöten med
potentiella aktörer och arbetat intensivt
med järnvägsnätsbeskrivningen för
2011, för att säkerställa en bra hantering
enligt nya kravet. Exempel på anpassningar i järnvägsnätsbeskrivningen är
utvecklade prioriteringskriterier, förändrad prissättning med mer differentierade priser i tid och rum samt ökat
ansvarstagande för de förseningar till
slutstation som beror på infrastrukturen.

Finansiering av drift, unerhåll samt
reinvesteringar, miljoner kronor

2009

2008

2007

705

664

608

2009

2008

2007

anslagsfinansiering drift och underhåll

4 001

3 513

2 965

anslagsfinansiering reinvesteringar

1 626

1 171

1 060

266

596

330
529

123

93

59

direkta underhållskostnader

2 644

2 513

2 341

lånefinansiering reinvesteringar el och tele

Reinvesteringar

1 940

1 779

1 499

indirekta drift- och underhållskostnader

1 150

910

655

avgifter för tillträdestjänster
till statens spåranläggningar

503

514

63

28

-131

Övriga intäkter

229

194

147

6 625

5 987

5 031

6 625

5 987

5 031

Övrigt
Summa drift, underhåll samt reinvestering
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•	Sjölundaviadukten i Malmö, brobyte
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Anläggningens utformning har för
ändrats på flera ställen, bland annat för
Stockholms central. Det ökar kapaciteten
(möjlighet att packa tåg tätare) och driftsäkerheten samt återställningsförmågan
vid störningar. Flera program har också
förekommit för utbyte av komponenter
med återkommande fel.
Analysverksamheten har varit i fokus,
och genom utbildning och rekryteringar
har kompetensen utvecklats. Det nya
analysverktyget Optram har börjat
a nvändas för både spår och kontakt
ledningar. Optram underlättar analysen
av brister och kommer att bli ett viktigt
prioriterings- och planeringsverktyg.
För elkraftanläggningarna finns
särskilda program som minskar elförbrukningen, men som också leder till ett
enklare underhåll. Exempel på sådana
åtgärder är lampor med längre livslängd
och bättre styrning av värme till spårväxlar vintertid.
Reinvesteringar genomförs när anlägg
ningarna har nått en nivå där kostnaderna
för underhåll skjuter i höjden och drift
säkerheten påverkas. Livslängden hos
spår, spårväxlar, kontaktledningar med
mera påverkas främst av hur mycket trafik
som har gått på spåren, men också av
väderförhållanden, naturligt åldrande
med mera. Några stora reinvesteringar
som har pågått under 2009 är:
•	Södertälje lyftbro på Västra
stambanan (slutförs 2011)
•	spårbytet mellan Kiruna och Riksgränsen på Malmbanan (slutfört)
•	renovering av gamla Årstabron
(slutförs 2012)
•	satsning på solkurvor (slutförs 2011)
•	Lidnäs–Alvesta, spårbyte på Södra
stambanan (slutförs 2010)
•	Klevshult–Värnamo, spårbyte
(slutförs 2010)
•	Lund–Arlöv, spårbyte (slutförs 2010)
•	Hallsberg–Örebro, spårbyte
(slutförs 2012)

Summa drift, underhåll samt reinvestering
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Trafikvolym, miljoner tågkilometer
2005

2006

2007

2008

Ankomstpunktlighet per bantyp, procent

2009

2005

2006

2007

2008

2009

���

���
133

��

92

���

95

36

26

��

11
Större stråk

Övrig viktig
gods- och
resandetraﬁk

90

��

1

�
Storstad

89

��

59

��

91

��
89
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DIAGRAM �

DIAGRAM �

Mindre traﬁk

Ringa eller
ingen traﬁk

Sysselsättningsskapande åtgärder under
2009 bedrevs med fokus på bro- och
kraftförsörjningsåtgärder, bland annat
brobyte Hjulsbro–Sturefors, bromålning
Rautasjokk, kontaktledningsupprustning
Frövi–Jädersbruk, utbyte av kontaktledning Kiruna–Riksgränsen, förstärkning
av matarledning Luleå–Boden samt utökning av trädsäkringsprojektet med
40 miljoner kronor. Projekten är i stort
sett avslutade. Endast mindre förseningar har uppstått i två av projekten. Utfallet
för sysselsättningsskapande åtgärder
under 2009 var 151,7 miljoner kronor.

Effektiviteten
i underhållet
Enligt Banverkets instruktion ska Banverket särskilt verka för att effektiviteten
i underhållsarbetet ökar och att varje
bana har den standard som motiveras av
dess betydelse för trafiken.
Avsnittet effektiviteten i underhållet
har så långt det är möjligt anpassats till
åtgärdsplaneringen för 2010–2021 och de
strategier för drift och underhållsverksam
heten som p
 resenteras där. Indelningen
av järnvägsnätet skiljer sig därför delvis
från årsredovisningen för 2008.
I åtgärdsplaneringen återfinns mål
per bantyp kopplat till servicenivåer för
bland annat punktlighet, trafikinformation och bekvämlighet.

��
Storstad

Samtliga
banor

Större stråk

Trafiktätheten mätt i tågkilometer per
spårmeter är högst i bantypen storstad
(Stockholm, Göteborg och Malmö) medan trafikbelastningen mätt i bruttoton
kilometer per spårmeter är högst på de
större stråken (Malmbanan, Västra
stambanan, Södra stambanan, Ostkustbanan med flera). I storstäderna är andelen
persontrafik hög, medan de större stråken
har en hög andel godstrafik.
Banverket satsar mest resurser i storstäderna och minst resurser där det före
kommer liten eller ringa trafik. Men
kostnaderna är inte linjära i förhållande
till trafiken. När satsningarna ställs mot
trafikvolymen blir banor med ringa eller
liten trafik i stället ”dyrast”. Banorna kan
inte trafikeras om inte underhållet ligger
på den basnivå som krävs för att kunna
garantera säkerheten, oavsett vilket
stråk det är som trafikeras.
Nedbrytningen av spår- och spårväxlar kopplas till mängden bruttoton
som har belastat anläggningen. Vid
en viss volym har nedbrytningen gått
så långt att en reinvestering krävs
eller att hastigheten på banan måste
sänkas. Kostnaderna för att byta spår
är höga, och de år detta genomförs
inom en b
 antyp kan det få tydliga
genomslag.
Trafikvolymen mätt som tågkilometer
har ökat under en följd av år, även om en
viss tillbakagång skett under 2009. De
största ökningarna har varit inom de

Övrig viktig
gods- och
resandetraﬁk

Mindre traﬁk

Ringa eller
ingen traﬁk

Samtliga
banor

större stråken och övriga viktiga godsoch resandestråk. Diagram 2.
Ankomstpunktligheten9 (här ingår
både person- och godståg) har förbättrats inom samtliga bantyper under 2009.
I storstäderna har bland annat kraftsamlingarna medfört att punktligheten har
förbättrats, trots att trafiken har ökat under
en följd av år. Underhållsverksamheten
har bidragit genom att metodiskt arbeta
för att minska antalet fel. Bristerna
i punktlighet i förhållande till krav
och förväntningar är störst inom de
större stråken. Diagram 3.
Antalet fel är i dag störst där det finns
mest trafik, och varje fel kan medföra
störningar i trafiken. Varje bantyp har
mål för hur många fel som får förekomma
i förhållande till antalet spårmeter. Ökad
kompetens i analys gör det möjligt att välja
rätt åtgärder för att minska antalet fel.
Antalet fel har minskat inom bantypen
storstad, trots den täta trafiken. Spåren
utnyttjas kraftigt och det gör arbetet med
att förbättra punktligheten mer utmanande.
I hela landet har felrapporteringen
skärpts, och fel som inte tidigare registrerats ingår numera i antalet fel. Trafik
volymen har ökat, men samtidigt har
Banverket klarat av att minska felen. Det
är bland annat nationella satsningar på
9)
Tågens ankomstpunktlighet mäts som den andel
tåg som anlänt till sin slutstation inom fem minuter
jämfört med tidtabellen..

Tabell 8

Faktauppgifter per bantyp 2009
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Tågkm
per spår-m

Bruttotonkm
per spår-m

Spår-km

Underhåll
per spår-m

reinvestering
per spår-m

Underhåll
per tåg-km

Storstad

21

7 323

1 190

Större stråk

14

8 059

4 355

Övriga viktiga gods- och resandestråk

9

5 415

3 941

Mindre trafik

4

1 327

2 531

ingen eller ringa trafik

1

387

1 133

92

reinvestering
per tåg-km

410

424

19

20

187

164

14

12

165

75

18

8

148

123

35

29

67

101

73

DIAGRAM �

2005

Anmälda fel per spårkilometer
2006

2007

2008

2007

2008

2009

2009

152

2005

2006

���
���

��
���

10

��

��

3

3

�

2

�

0,1

��

4

�

32

�

33

42

��

45

�

Storstad

Större stråk

Övrig viktig
gods- och
resandetraﬁk

1

Mindre traﬁk

Ringa eller
ingen traﬁk

Samtliga
banor

�
Storstad

Större stråk

Övrig viktig
gods- och
resandetraﬁk

Mindre traﬁk

Ringa eller
ingen traﬁk

Samtliga
banor
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Antal timmar som trafikinformationsutrustningen
inte fungerar

DIAGRAM �

Utveckling trafikvolym samt kostnader
Index 2002 = 100

DIAGRAM �

Tågförseningstimmar, infrastruktur

Bekvämlighet mätt som spårlägeskvalitet (Q-talet)
2006

2007

2008

Direkta
underhållskostnader

���

2009

86

���
111

76

92

90

���

���

91

2005

Tåg-km

��

108

���
58

��

100

102

���
��

103

Större stråk

Övrig viktig
gods- och
resandetraﬁk

Mindre traﬁk

utbyte av specifika komponenter i spårväxlar och en ny typ av signallampor som
har gett effekt på mängden fel. Diagram 4.
Kvaliteten i spårläget mäts flera gånger
per år. Genomsnittliga kvalitetstal för
spårläget beräknas för längre sträckor
och uttrycks med ett Q-tal. Ju högre
hastighet som tillåts på en sträcka, desto
högre krav ställs på spårläget. Det har
betydelse både för passagerarnas
bekväml ighet under tågresan och
för nedbrytningen av spåret.
Under 2009 förbättrades spårlägeskvaliteten inom samtliga bantyper.
Kvalitetstalet (Q) på de mest trafikerade
sträckorna är dock relativt stabilt över
åren. Däremot har det funnits en tendens
till sjunkande Q-tal på de mindre trafikerade sträckorna, men här har en återhämtning skett under 2009. Diagram 5.
Resenärer har höga krav på trafikinformationen och förväntar sig att utrustningen alltid fungerar. Mätt i procent
ligger driftsäkerheten nästan genomgående
över 99 procent. Den sammanlagda störningstiden har ändå betydelse. Ju mer
trafik, desto fler resenärer blir störda av
de fel som uppstår. Antalet timmar då
utrustningen inte har fungerat har ökat
i storstäderna, men minskat inom de
större stråken och inom övrig viktig

Ringa eller
ingen traﬁk

Samtliga
banor

103

98
94

89

��

�

103
3

100

��

Storstad

108

106
���

94

92
88

99

89

89

����

����

86

��
����

����

gods- och resandetrafik. Ökningen är
dock lite missvisande eftersom rutinerna
för inrapportering av fel har skärpts under de senaste åren, och det har påverkat
antalet registrerade fel. Diagram 6.
Diagram 7 visar med hjälp av indexserier hur volymen underhåll har utvecklats från 2002 till 2009, ställt mot
trafikutvecklingen mätt i tågkilometer
och de tågförseningstimmar som infrastrukturen har orsakat. Indexserien för
underhåll bygger på prisjusterade värden.
Trafikvolymerna har ökat, även om
det sker en viss minskning 2009. De medel
som har använts till underhållsåtgärder
har sett över hela perioden minskat
något. Tågförseningarna varierar mellan
åren, men som helhet har det varit en viss
minskning. Samtidigt har Banverket kunnat göra mer reinvesteringar, vilka över
längre tid ökar möjligheterna att nå
målen för punktlighet, trafikinformation,
bekvämlighet med mera. Reinvesterings
volymen har nästan fördubblats från
2002 till 2008. Effekterna av de reinvester
ingar som görs finns kvar under långa
tidsperioder. Diagram 7.
Sett över en längre nivå har reinvesteringsvolymerna varit för låga i förhållande till anläggningarnas förväntade
livslängd. Ökningen under senare år har

����

����

����

����

medfört att en del av bytesbehovet har
kunnat åtgärdas. Fortfarande finns det
dock ett stort behov av åtgärder, inte
minst i den grupp som brukar kallas lågtrafikerade banor.
De satsningar som Banverket gör på
respektive bantyp kan för närvarande
bara delvis bedömas samhällsekonomiskt.
Ett gångbart sätt är att värdera den samhällsekonomiska vinsten av att förbättra
punktligheten till de mål som har angetts
i åtgärdsplaneringen. Diagram 8 visar
detta värde uttryckt som standardavvikelse respektive medelvärde. Diagrammet bygger på utfallet för 2008. En
brist är att de värden som används för
att värdera godstrafikens förseningar är
mycket låga. Tyvärr saknas i nuläget
kunskap om vilka förseningsvärden som
är korrekta för godstrafik. Diagram 8.
Storstad: Målet är att till 2021 uppnå
en punktlighet på 96 procent för all trafik.
Värdet av detta uppgår till mellan 347
och 530 miljoner kronor per år.
Större stråk: Målet är att till 2021 uppnå en punktlighet på 96 procent för all
trafik. Värdet av detta uppgår till mellan
1 072 och 1 554 miljoner kronor per år.
Övrig viktig gods- och resandetrafik
har 90 procent som mål för punktlig
heten, och mindre trafik samt ringa eller
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Kapacitetsutnyttjande 2009

DIAGRAM �

Standardavvikelse

Medel

2 305

� ���
� ���

531

���

Storstad

Större stråk

0

0

Övrig viktig
gods- och
resandetraﬁk

Mindre traﬁk

ingen trafik har 88 procent som mål.
Inom dessa bantyper är andelen godstrafik hög och värdet av att nå punktlighetsmålet för denna trafik ingår inte.

Kapacitet
Kapacitetsutnyttjandet återspeglar hur
stor andel av tiden som banan är belagd
med tåg. Andelen beror på antalet tåg,
typer av tåg, fordonens prestanda, trafikstyrningssystemets utformning samt om
banan består av enkel- eller dubbelspår.
Kapacitetsutnyttjandet beräknas dels för
dygnet som helhet, dels för den tvåtimmarsperiod då banan är mest utnyttjad.
När kapacitetsutnyttjandet över
skrider 80 procent är känsligheten för
störningar hög, medelhastigheten är låg
och det är mycket svårt att hitta tid för
att underhålla banan. Inom intervallet
61–80 procent krävs en avvägning
mellan antalet tåg på banan och trafikens
krav på kvalitet. Trafiken är störningskänslig och det är svårt att hitta tid för
att underhålla banan. När kapacitets
utnyttjandet understiger 60 procent
finns det utrymme för ytterligare trafik
eller för underhåll av banan.
För ett medelvardagsdygn under 2009
har kapacitetsutnyttjandet överstigit
80 procent enbart på ett mindre antal
linjedelar. För 2-timmarsperioden ligger
ett stort antal linjedelar över 80 procent.
Det innebär att det finns begränsade
möjligheter att utöka trafiken på betyd
ande delar av järnvägsnätet. Tabell 9.
En analys av förändringar mellan
åren 2008 och 2009 har utförts för
kapacitetsutnyttjandet per dygn. Under
2009 har det totala kapacitetsutnyttjandet
per dygn minskat jämfört med 2008.
Detta beror i första hand på den kraftiga
minskningen av godstrafik. Övriga

0
Ringa eller
ingen traﬁk

Samtliga
banor

2-timmarsperiod

linjedelar med kapacitetsutnyttjande 81–100 %

12

81

linjedelar med kapacitetsutnyttjande 61–80 %

53

66

linjedelar med kapacitetsutnyttjande 60 % och lägre

174

92

Totalt antal linjedelar

239

239

Tabell 10

Kapacitetsutnyttjande, jämförelse för dygnet

1 072

� ���

1 546

1 554

� ���

�
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dygnet

Antal timmar som trafikinformationsutrustningen
inte fungerar

347
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Tabell 9

2009

2008

2007

linjedelar med kapacitetsutnyttjande 81–100 %

17

17

12

linjedelar med kapacitetsutnyttjande 61–80 %

48

48

53

linjedelar med kapacitetsutnyttjande 60 % och lägre 169

172

174

Totalt antal linjedelar

237

239

f aktorer tar i stort sett ut varandra. Färdig
ställande av infrastruktur ger positiv
påverkan på kapaciteten, medan avstängningar under byggskedet har en
motsatt effekt. Tabell 10.
Persontrafiken uppgick under 2009
till 87 miljoner tågkilometer. Det är en
ökning med 2,1 procent i förhållande
till 2008. Motsvarande siffror för gods
trafiken är 38,75 miljoner tågkilometer,
vilket är en minskning med 14,2 procent.
Inklusive övriga tåg uppgick den totala
trafiken till 131,78 miljoner tågkilometer.
Det är en minskning med 2,8 procent
i förhållande till 2008.
Godstrafiken har minskat över hela
landet, men mest på Västra stambanan
(Göteborg–Hallsberg–Flen), Södra stambanan (Malmö–Mjölby–Katrineholm),
Bergslagsbanan (Gävle–Borlänge–Frövi),
Värmlandsbanan (Laxå–Karlstad–Kil)
och Godsstråket genom Skåne (Malmö –
Trelleborg). Godstrafiken har däremot
ökat på sträckan Umeå–Holmsund.
Persontrafiken har ökat på Västkustbanan (Göteborg–Helsingborg–Lund),
Öresundsbron (Malmö–Köpenhamn),
Kust till kust-banan (Växjö–Kalmar),
Bohusbanan (Göteborg–Stenungsund–
Uddevalla) och Ystad–Simrishamn.
Persontrafiken har däremot minskat
på Dalabanan (delen Uppsala–Sala) och
Sala–Västerås–Eskilstuna.

Åtgärder för ökad kapacitet
I storstadsområdena Stockholm/Mälardalen, Göteborg och Malmö/Öresund är
kapaciteten högt utnyttjad och möjlig
heten att utöka tågtrafiken är begränsad.
Inom ramen för de projekt som
kallas kraftsamlingar i Stockholm/Mälar
dalen, Göteborg och Malmö/Öresund
sker åtgärder för ökad punktlighet och
kapacitet. Detta innefattar spårpatruller
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som arbetar med felavhjälpning, utbyggnad av infrastrukturen samt arbete med
ökad kvalitet i tågdriften hos järnvägs
företagen och hos Banverket.
I Malmö pågår byggandet av Citytunneln. En del i detta projekt är ombyggnaden av Malmö central, från så
kallad säckstation till station som medger
genomfart. Under byggtiden, hösten
2009 och våren 2010, minskas antalet
spår till hälften. För att klara av denna
begränsade kapacitet har trafiken förändrats. Stationen Svågertorp i anslutning till Malmö central har börjat
användas som en alternativ slutstation.
Ett tiotal tåg från norr vänder i Lund.
Störningsplaner har tagits fram för
hantering av försenade tåg.
I Skåne pågår utbyggnad av platt
formar för att köra längre persontåg.
Under 2009 har det blivit möjligt att
köra 240 meter långa tåg på sträckan
Malmö–Lund–Helsingborg. I Lund har
plattformen breddats, vilket ger bättre
plattformskapacitet.
I Göteborg har godstågsviadukten
som förbinder Västkustbanan med
Västra stambanan genom Göteborg bytts
ut. I Göteborgs hamn har Älvsborgs
bangården och Skandiahamnen blivit
signalreglerade. Fjärrblockeringen
Göteborg–Stenungsund blev klar
i december 2008, och under 2009 har
persontrafik startat. Det pågår dubbelspårsutbyggnad mellan Göteborg och
Trollhättan, vilket medför viss redu
cerad infrastrukturkapacitet.
I Stockholm har signalåtgärder
utförts för att få ett bättre trafikflöde och
för att packa tågen tätare på Ostkustbanan
och Mälarbanan. På den enkelspåriga
Svealandsbanan (Södertälje–Eskilstuna)
har en ny mötesstation byggts i Almnäs.
Det pågår utbyggnad av Uppsala central,

Kapacitetsbegränsningar
Kapacitetsbegränsningar förekommer på

Kapacitetsbegränsningar 2009
stora

de delar av järnvägsnätet där efterfrågan
på tåglägen inte kan tillgodoses på
grund av ett alltför högt utnyttjande.
Vissa kända kapacitetsbegränsningar
innebär att järnvägsföretagen avstår från
att ansöka om tillgång till infrastrukturen. Efterfrågan på järnvägskapacitet
underskattas därmed. Det förekommer
även kapacitetsbegränsningar på bangårdar och stationer.
Allvarliga kapacitetsbegränsningar
råder i storstadsområdena Stockholm,
Göteborg och Malmö. Motsvarande gäller
för delar av Södra stambanan, Västra
stambanan, Ostkustbanan, Värmlandsbanan, Godsstråket genom Bergslagen
söder om Hallsberg, samt Bergslagsbanan och Norra stambanan, se kartan
”Kapacitetsbegränsningar 2009”.

leverera tågl ägen

En ny station som klarar 750 meter
långa tåg har tillkommit på Malmbanan.
På sträckan Umeå–Holmsund har en ny
station, Umeå östra, öppnats. På Haparandabanan är delen Buddbyn–Morjärv
upprustad.
I Borlänge, vid SSAB Domnarvet, har
spåren byggts ut och förlängts. Denna
utbyggnad avlastar rangeringen och
minskar kapacitetsutnyttjandet på Borlänge bangård.
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vilket medför viss reducerad infrastrukturkapacitet under byggtiden.
På Södra stambanan har ett förbigångs
spår i Eslöv förlängts och ett förbigångsspår i Lund har tagits bort. Graversforstunnlarna (Katrineholm–Åby) har
åtgärdats, vilket medfört att hastigheten
har kunnat höjas från 40 till 70 km/tim.
En ny station har börjat trafikeras i Kimstad (Norrköping–Linköping).
På Ostkustbanan (Gävle–Sundsvall)
har ett par stationer byggts ut för så
kallad samtidig infart. På Ådalsbanan
har stationen Timrå förlängts.

Elkraftbegränsningar och åtgärder

medelstora
små eller inga

Kiruna

Luleå
Piteå

Skellefteå
Alingsås
Kungälv
Umeå
Lerum
Östersund

Örnsköldsvik

Ånge
Sundsvall

GÖTEBORG

Åstorp
HELSINGBORG

Arlanda

Gävle
Märsta

Borlänge
Uppsala

Landskrona
Eslöv

Kil

Kävlinge

Karlstad

Västerås
Södertälje

Örebro
Hallsberg

Lund

STOCKHOLM
STOCKHOLM

Södertälje

Norrköping
Linköping
Falköping
Jönköping

GÖTEBORG

Nässjö

Nynäshamn

Lund

Kraftförsörjningen är en viktig förutsättning för trafiken. Generellt är kapacitetsutnyttjandet i kraftförsörjningssystemet mycket högt. Exempelvis har
de omformarstationer som förser järnvägstrafiken med ström ett kapacitets
utnyttjande över 80 procent. Även
kontaktledningssystemets överföringskapacitet är högt utnyttjad, vilket medför begränsningar i möjligheten att
utöka tågtrafiken. Det höga utnyttjandet
gör också elkraftsystemet sårbart på
v issa platser och under perioder med
hög trafikbelastning. Vid störningar
där elkraftsystemet slås ut drabbas ett
stort antal tåg, vilket resulterar i stora
förseningar.
Elkraftsystemet behöver förbättras
i storstadsområdena Stockholm, Malmö
och Göteborg. Därutöver är behovet
störst i västra och södra Sverige10.
Banverket arbetar med att förbättra
elkraftsystemet. Under 2009 har den
installerade effekten utökats i omformar
stationerna i Ånge, Älvsjö, Tälle (nära
Hallsberg) och Olskroken.
Förstärkningsåtgärder pågår i Häggviks omformarstation. En prioriterad
plan för förstärkning i omformarstationer
och kontaktledningsnät fram till 2020
har tagits fram i samband med åtgärdsplaneringen.

Alvesta
Halmstad
MALMÖ

Kalmar

Hässleholm
Staﬀanstorp

Helsingborg
MALMÖ

Lund

Kristianstad

10)
För mer information se ”Åtgärdsplanering Kraftförsörjning Förstärkningsåtgärder och kostnader för
perioden 2010 – 2020”, Banverket Leveransdivisionen Anläggning 2009-03-06.

25

Sektorsuppgifter

BANVERKETS Verksamhet

Sektorsuppgifter
Banverket har som sektorsmyndighet ansvar för att utvecklingen inom järnvägssektorn är i linje med
de transportpolitiska målen. Detta ska verket göra genom att följa utvecklingen och vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till sektorns aktörer. Vid årsskiftet 2009/10 beslutade regeringen om en ny bestämmelse i Banverkets instruktion. Förändringen innebär att begreppet sektorsansvar
utgår och ersätts med tydligare uppdrag för Banverket.

Övergripande
sektorsinsatser
Sektorsrådet för järnvägen, det sektorsgemensamma forumet för utvecklingen
av järnvägen, har under 2009 fortsatt sitt
arbete. I sektorsrådet ingår för närvarande
Näringslivets Transportråd, Tågopera
törerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Transportstyrelsen, Jernhusen,
Rikstrafiken, Sveriges Transportindustri
förbund, Swedtrain, Svensk Kollektivtrafik, Resenärsforum och Sveriges
Hamnar. I sektorsrådet utbyter parterna
information och arbetar för ett utvecklat
och effektiviserat samarbete inom järnvägssektorn, utifrån varje organisations
roll och mandat.
Banverket och Vägverket har sedan
flera år ett väl utvecklat samarbete.
Detta har under året intensifierats, dels
på grund av beslutet att Banverket och
Vägverket ska ersättas med den nya
myndigheten Trafikverket, dels på
grund av att en rad projekt pågått, till
exempel framtagandet av en nationell
plan för transportsystemet.
Samarbetet med sektorn kring kollektivtrafik fick ett ordentligt avstamp
i och med det nationella handlings
programmet för kollektivtrafikens
utveckling, Koll framåt, som redovisades
för regeringen i december 2007. Det
övergripande målet för kollektivtrafikens
utveckling formulerades som ”En kraftfull ökning av marknadsandelen för
kollektivtrafik”. Utifrån detta mål har
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Banverket under året tillsammans med
sektorn fortsatt arbetet med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Fokus har
under 2009 legat på att identifiera resenärernas krav och behov när det gäller
kvalitet och tjänster på bytesplatser.
I projektet ”Attraktiva stationer” har
Banverket arbetat med åtta stationer
i södra Sverige som pilotprojekt.
Som exempel på andra sektorsuppgifter under året kan nämnas följande:
•	Banverket och Jernhusen har tagit
fram ett landsomfattande system för
ledsagning, med kvalitetssäkring,
sambandscentral, mötesplatser och
utförande av ledsagning. Bakgrunden
är en EU-förordning om resenärers
rättigheter.
•	Banverket har tillsammans med Vägverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen och övriga myndigheter
som helt eller delvis styrs av de
transportpolitiska målen arbetat
med ett regeringsuppdrag för konkretisering av de nya transport
politiska målen.
•	De fem regionala godstransportråden
har under året fortsatt sitt arbete med
att utveckla och stärka samarbetet
mellan olika trafikslag och mellan
i ndustrin, transportörerna och de
statliga verken. Råden har också arbetat med bättre användning av befintlig infrastruktur och med förslag
på kompletteringar av infrastrukturen.
•	Det sektorsövergripande arbetet med
kompetensförsörjning har fortsatt

och fördjupats för att trygga den
långsiktiga kompetensförsörjningen
till järnvägssektorn. Under hösten
har webbplatsen järnvägsjobb.se
omarbetats och en stor kampanj har
genomförts för att marknadsföra den.
•	För att utveckla gemensam kunskap
och erfarenhet inom integrationen
mellan transportplanering och samhällsplanering, driver Banverket,
Vägverket och Boverket projektet
Den goda staden, tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting
och kommunerna i Norrköping,
Jönköping och Uppsala.
•	Under 2007 gav regeringen 21 myndig
heter i uppdrag att stärka sitt tvär
sektoriella samarbete för långsiktigt
hållbar regional tillväxt. Banverket
medverkade i myndighetsgruppen
för området ”tillgänglighet”. Upp
draget redovisades till Närings
departementet i början av april.
Banverket arbetar kontinuerligt till
sammans med järnvägsbranschen och
järnvägens aktörer för att stödja utvecklingen av intermodala transporter.
Under senare år har intresset ökat på
såväl n
 ationell som regional nivå för att
etablera olika lösningar på terminaler
för intermodal trafik samt last- och
lossningsplatser. Banverket får ofta förfrågningar från industrin, kommuner
och andra intressenter om att medverka
till att sådana logistikanläggningar kan
etableras. Det kommer också önskemål

om förslag på utformning av anläggningar
i anslutning till statens järnvägsnät.
Banverket arbetar i dessa frågor utifrån
en fyrstegsprincip – från steg ett där
Banverket undersöker om det går att
lösa rent administrativt, till steg fyra där
det behövs investering i nya anläggningar.
Banverket bedömer konsekvenserna och
den samhällsekonomiska nyttan, och
ser över det kapacitetsutnyttjande och
de trafikvolymer som kan komma av en
etablering.
Den godsstrategi som Banverket tagit
fram under året visar på statens principer
och riktlinjer för åtagande vid olika
a nläggningstyper. Under året har även
en särskild intermodal strategi tagits
fram inom ramen för åtgärdsplaneringen,
där insatser, åtgärder och medel definierats
för att stimulera och effektivisera den
intermodala trafiken.

Forskning, utveckling
och demonstration
Banverkets kostnad för forskning,
utveckling och demonstration var
122 (81) miljoner kronor 2009. Cirka
60 procent av kostnaderna rör forskning
inom ramen för sektorsansvaret.

FUD-processen
Banverket har sedan 2007 utvecklat en
ny process för forskning, utveckling och
demonstration (FUD) och för egen utveckling. Skillnaden mellan FUD och

egen utveckling är att den senare enbart
berör Banverkets drift, underhåll och
utveckling av infrastrukturen och att
den handlas upp i konkurrens. FUD och
egen utveckling bedrivs integrerat med
verksamheten.
Banverket följer femstegsprincipen
vid beslut om ny FUD. Det innebär
i korthet att Banverket prioriterar europeiska, nordiska och nationella forskningssamarbeten framför att på egen
hand driva projekt. Därigenom kan
kostnader och risker delas med andra,
och stora projekt kan skapas. Ett viktigt
verktyg för genomförandet av femstegsprincipen är Banverkets djupa engagemang
i EU-kommissionens teknologiplattform
för järnväg (ERRAC) och i den inter
nationella järnvägsunionen (UIC).
Dessa båda forum erbjuder Banverket
möjligheter att tillsammans med andra
tongivande järnvägsaktörer diskutera
forskningsbehov och påverka EU:s ramprogram. I dessa nätverk skapas också
projektkonsortier där Banverket till
sammans med svenska universitet och
högskolor kan ta plats.

Ny FUD-utlysning 2009
Banverket har identifierat 17 strategiska
forskningsområden som är särskilt
v iktiga för järnvägssektorn. Våren 2009
genomfördes för andra gången en riktad
behovsidentifiering där branschen och
akademin inbjöds att komma med
synpunkter på nya forskningsämnen.
Synpunkterna sammanställdes i en
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Skånetrafikens Pågatåg
X11 korsar motorväg E6,
Helsingborg

 tlysning om ny FUD för åren 2010 –
u
2012 som Banverket publicerade den
15 juni, med stoppdatum den 28 augusti.
Utlysningen omfattade 14 av de 17
strategiska områden som Banverket har
identifierat. Banverket budgeterade
59 miljoner kronor för utlysningsperioden.
Vid utlysningens stängning hade 121
förslag inkommit till de olika områdena.
Av dessa förslag valde Banverket att gå
vidare med 50 stycken till förhandlingar
om projektgenomförande.

Ny forskning som initierats
i FUD-utlysningen
Banverkets inriktning på forskningen
i årets utlysning innebär satsningar
inom drift och underhåll, trafikstyrning,
investering och sektorsforskning inom
områdena fordon, kollektivtrafik, logistik,
samhällsekonomi och samhällsplanering.
Frågor om trafikstyrning är viktiga, och
här fortsätter Banverket med projekt
som rör bättre metoder för tidtabellsläggning och operativ drift av trafiken,
bland annat för att förbättra punktlig
heten. Brukarperspektivet förstärks ytter
ligare med satsningar på forskning som
stödjer hela resan för persontransporter
och flexibla intermodala lösningar för
godstransporter. Järnvägens betydelse
för regionförstoringen kommer också att
studeras i ett projekt som tar utgångspunkt från Botniabanans tillkomst.
Utveckling av samhällsekonomiska
beräkningsmetoder för att kunna göra
bättre kalkyler vid åtgärdsplanering
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Alstom provkör Skånetrafikens nya pågatåg X61

finns också med bland de projekt som
ingår i förslaget till ny FUD för 2010
och framåt.

Exempel på ny forskning
Banverket har
cirka 6 500 spårväxlar i trafikerade
system. De utgör ett underhållskrävande
område med svets-, slip- och kontroll
arbeten. I ett nytt projekt ska orsaker till
skador på växlar och korsningar analyseras. Resultatet kan bli förslag till konstruktionsförändringar och bättre
svets- och sliprutiner.
Ett annat projekt studerar möjligheten
att förlänga livslängden hos säkerhets
reläer som sitter i äldre signalställverk.
Syftet är att med bibehållen eller för
bättrad tillförlitlighet öka reläernas
operativa livslängd. Detta är särskilt
viktigt för reläer som inte längre tillverkas.
I ett nytt doktorandprojekt vid Luleå
tekniska universitet kommer metoder
för att förbättra tillängligheten till spåren
att studeras. Målet är att reducera tiden
för underhåll på spåret med 10 - 12
procent genom effektivare underhållsplanering.

som ger sänkta produktionskostnader.
Ett annat projekt kommer att studera
t illämpningen av en ny metod för
säkrare tunneldrivning under svåra
geotekniska förhållanden.

Drift och underhåll.

Bergbyggnad är en stor
kostnadskomponent vid järnvägs
byggande. I ett projekt kommer organisations- och kontraktsformer att studeras,
med syfte att finna samarbetsformer
Investering.
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Kollektivtrafik. Banverket arbetar för
att järnvägssystemet ska vara tillgängligt
för resenärer med funktionsnedsättning.
För att bättre kunna bedöma nyttan av
sådana åtgärder behöver Banverket en
metod för att mäta i vilken utsträckning
resenärer med funktionsnedsättning
kan använda järnväg som en del i hela
resan. Syftet med en sådan metod är att
rikta förbättringar i järnvägssystemet
till de områden där de har störst positiv
inverkan.
Logistik. Banverket har under lång tid
stött FUD inom logistik för att bygga
upp kompetens och få resultat som kan
användas för att öka användningen av
järnväg för transporter. Ett område som
branschen framfört som viktigt är de
höga kostnaderna för tågproduktion på
det kapillära nätet. Frågan är viktig
eftersom en stor del av trafikarbetet rör
tåg med avsändare och/eller mottagare
i det kapillära bannätet. I ett nytt projekt
ska kostnader som uppstår vid anläggning, drift och underhåll av det kapillära järnvägsnätet identifieras. Med detta
som grund kan man gå vidare och

identifiera åtgärder för att minska kostnaderna, till exempel genom nya tekniska
och trafikeringsmässiga lösningar.
Trafikstyrning. Banverket har under
flera år finansierat forskning som rör
tidtabellsläggning och operativ styrning
av tåg. Drivkrafterna bakom dessa satsningar är behovet av nya sätt att ta fram
tidtabeller i en av- och omreglerad järnvägsmarknad samt behovet av en trafikstyrning som kan minimera störningar
i den operativa driften. I ett nytt projekt
studeras möjligheten till högre transportkvalitet genom ökad tillgång till
operativa data. Projektet kommer att
undersöka hur Banverkets olika informa
tionssystem kan användas för detta.

Exempel på resultat
från avslutade projekt
Bana – Innotrack (Innovative Track
Systems). Innotrack är ett EU-projekt

under sjätte ramprogrammet som startade
2006. Syftet är att åstadkomma inno
vativa lösningar för att minska underhålls- och reinvesteringskostnaden för
spårsystemet, samtidigt som trafiken och
därmed påkänningarna förväntas öka.
I projektet studeras metoder för att
reducera underhållskostnaden för spår
och växlar, som är stora kostnadsdrivare
för infrastrukturförvaltarna. Projektet
håller på att avslutas. Banverket har haft

•	En databas har byggts upp för att

Spårtaxi. Under tre dagar i juli samlades
EU:s energi- och miljöministrar till
i nformella möten i Åre. Sekretariatet
för EU-möten i Sverige 2009 bjöd in
Banverket för att visa den spårtaxi
utställning som tagits fram under våren.
Ministrarna och delegaterna fick en
i nitierad beskrivning av spårtaxivagnen
och dess funktioner.

vägsgruppen vid KTH och Charmec
(kompetenscentret i järnvägsmekanik
vid Chalmers) är två av tre akademiska
miljöer som Banverket har ramavtal
med. Den tredje är Järnvägstekniskt
Centrum vid Luleå tekniska universitet.
Järnvägsgruppen vid KTH har specialiserat sig på fordon och samverkan mellan
fordon och bana samt trafikplanering.
Charmec är specialiserat på gränssnittet
hjul–räl. Banverket och Charmec har
tecknat ett nytt ramavtal som sträcker
sig fram till 2012.

Miljö. Banverket har tillsammans med

Den europeiska dimensionen

Vägverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet stött programmet
”Forskning för en transportinfrastruktur
i harmoni med landskapet – Include”
hos Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Programmet startade 2006 och avrapporterades 2009. I programmet har
strategier, metoder och verktyg utvecklats för att kunna uppnå ett uthålligt
transportsystem som är anpassat till
inneboende natur- och kulturmiljöegenskaper hos landskapet, och som
harmoniserar med miljökvalitetsmålen
på nationell och internationell nivå.
Programmet Include har gett förståelse,
verktyg och idéer till nya angreppssätt
för natur-, kultur- och upplevelsefrågor,
som utgår från en helhetssyn på landskapet. Detta resonemang inom programmet, som riktats mot en utökad syn
på landskapet som helhet, har fångats
upp vid den fysiska planeringen av flera
nya infrastrukturprojekt, liksom i arbetet
med den nationella transportplanen.
För att kunna göra sektorsövergripande
analyser krävs också djup kunskap
i respektive sektor, vilket Include har
bidragit med inom bland annat barriäreffekter och bullerstörningar.

Banverket har under året genom European Rail Research Advisory Council
(ERRAC) och UIC medverkat i framtagandet av de flesta ämnena i EU:s tredje
utlysning av ramprogrammet. Banverket har a nvänt underlag som tagits fram
i samband med verkets egna utlysningar 2008 och 2009 för att påverka EU:s
utlysning. Nu pågår arbetet med att
formulera ämnen för den fjärde
utlysningen. Banverket har tack vare
engagemanget i ERRAC och UIC också
en central roll i de fem projektkons
ortier som söker medel från EU.

kunna simulera spårnedbrytning och
för beräkning av livscykelkostnader.
•	Grundorsaker till spårnedbrytning har
analyserats och prioriterats efter vilken
inverkan de har på spårnedbrytningen.
Genom den kunskapen kan det diskuteras var innovationer bör göras för att
reducera underhållskostnaden.
•	Nyckelparametrar har identifierats
för att kunna bedöma vilka som har
störst betydelse för växlars och korsningars prestanda. Med dessa nyckelparametrar kan man få en indikering
på fel i ett tidigt skede.
	
• Strategier för spårslipning hos olika
infrastrukturförvaltare har gåtts
igenom för att uppskatta potentialen
för metoder som kan reducera livs
cykelkostnaden.
•	Svetsfogar är en svag punkt i spåret.
Nya metoder för spårsvetsning har
studerats för att minska problemen
med degradering av svetsfogar.
En viktig del i projektet har också varit
skapandet av en plattform för spridning
av resultat, bland annat i form av konferenser, workshoppar, nyhetsbrev och
en Internetportal. Den internationella
järnvägsunionen (UIC) har varit huvud
ansvarig för resultatspridningen.
Fordon – Gröna tåget. Banverket startade
2005 tillsammans med KTH, Bombardier
och andra sektorsföreträdare ett fordons
forskningsprogram som kallas Gröna
tåget. Programmet ska ta fram kunskap
om höghastighetståg som är anpassade
till både ett svenskt framtida höghastighetsnät och en uppgradering av befintliga
banor. Programmet beräknas bli avslutat
under våren 2011. Den verksamhet som
har pågått under 2009 kan delas upp
i två delar: en teknisk del och en del som
behandlar marknads-, trafik- och tågkoncept. Den tekniska delen behandlar
hur ett höghastighetståg ska utformas
tekniskt för att på bästa sätt klara sin
trafikuppgift och samtidigt minimera
påverkan på omgivning och passagerare.

Nya ramavtal för Järnvägsgruppen vid
KTH samt Charmec vid Chalmers. Järn-
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Resultatet under året rör bland annat
aerodynamisk optimering av snabbtåg
och tillförlitlighetsutvärdering av
boggier med aktiv lateralfjädring. För
marknads-, trafik- och tågkoncept har
resefterfrågan och tidtabeller för Västra
stambanan och Södra stambanan samt
design av interiörer i ett snabbtåg studerats.
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järnvägsmekanik, Charmec, vid Chalmers
tekniska högskola.

en central roll både i formuleringen av
förslaget och i projektets ledning. Projektet har 32 partner. Från svensk sida
medverkar förutom Banverket även
Charmec och Järnvägstekniskt Centrum
vid Luleå tekniska universitet. Projektet
har hittills levererat över 50 rapporter.
Exempel på resultat från projektet:

Större samarbeten
Banverket har tecknat ett nytt
avtal för medverkan i elforsknings
programmet Elektra, som är en branschgemensam satsning där andra aktörer
som exempelvis Energimyndigheten
och kraftverksföretag medverkar. Avtalet
avser perioden 2009–2012. Banverket
har också tecknat avtal om förlängning
av medverkan i kompetenscentret för
Elektra.

Väntsalen till Öresundstågen, centralstationen
i Malmö.
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Öresundsbrokonsortiet

EU:s tredje utlysning stänger den
15 januari 2010. Därefter kommer
projektförslagen att utvärderas och
besked lämnas under 2010. Banverket
är med i projektkonsortier som tagit
fram förslag som rör anläggningsfrågor,
men även i projekt som rör gods och
logistik. Banverket har i projektkonsor
tierna tagit med svenska FUD-utförare
som partner.
Banverket är ordförande i en arbetsgrupp inom ERRAC som har till uppgift
att ta fram forskningsbehov inom om
rådet långväga persontrafik och godstrafik (Roadmapping). Arbetet är en
grund för att påverka kommissionens
utlysningar i 7:e ramprogrammet och
för att knyta kontakter som gör att
Banverket och svenska forsknings
miljöer kan komma med i konsortier
som lämnar in projektförslag till
utlysningarna.

Enligt ett beslut av regeringen betalar
Banverket till Öresundsbrokonsortiet
de trafikavgifter som järnvägstrafiken
ska stå för enligt avtalet om byggande av
Öresundsförbindelsen. För 2009 betalade
Banverket 325 (289) miljoner kronor.
Under 2008 försvagades den svenska
kronan kraftigt mot den danska kronan,
denna försvagning fortsatte under våren
2009. Detta förklarar större delen av
förändringarna mellan åren.

Samhällssäkerhet
Inom security-området har Banverket
tagit fram en preliminär rapport över
nuläget i arbetet med samhällssäkerhet.
För vissa anläggningar har nödläges
planering genomförts så att Banverket
och dess samverkanspartner står väl förberedda om en olycka skulle inträffa.
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
pågår ständigt, och under året har
Banverket börjat utveckla ett webbaserat
utbildningssystem inom SBA. Inom säker
hetsskydd bedrivs också arbete kring
tillträdesskydd och skydd av farligt gods.
För att öka den operativa förmågan
har ett flertal övningar genomförts,
exempelvis en övning med Botniabanan.
Under året har också pandemiplanering
genomförts så att Banverket får förutsättningarna att förbereda sig för en
eventuell kris. De stödjande dokumenten
för krisledning har förbättrats och utgör
en del av tillståndsprocessen för nya
a nläggningsobjekt.
I arbetet med krishantering har
Banverket medverkat inom ”Samverkansområdet Transporter” (SoTp), där

Bidrag till Inlandsbanan
och Öresundsbro
konsortiet
Inlandsbanan
Inlandsbanan omfattar sträckorna
Mora–Brunflo och Östersund–
Gällivare. Banan förvaltas av Inlands
banan AB (IBAB) som ägs av de 15
kommunerna längs banan. IBAB:s verksamhet finansieras genom trafikavgifter
och genom bidrag från staten via
Banverket. Under 2009 har Banverket
betalat ut totalt 112 (111) miljoner kronor
till IBAB för banunderhåll och trafik
ledning. Tabell 11.

Tabell 11

Tabell 12B

Transportarbete på Inlandsbanan
Godstransportarbete i miljoner tonkilometer
Personkilometer i miljoner kilometer

Finansiering av sektorsuppgifter, miljoner kronor

2009

2008

2007

74

72

75

6

6

6

Tabell 12A

Kostnader för sektorsuppgifter, miljoner kronor
2009

2008

2007

181

107

117

74

55

52

5

4

7

bidrag till inlandsbanan

112

111

115

bidrag till Öresundsbrokonsortiet

325

289

267

20

13

19

717

579

577

Övergripande sektorsinsatser
Forskning, utveckling och demonstration (FUd)
Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

beredskap
Summa

30

Banverket även var ordförande under
första halvåret. Myndigheterna inom
SoTp har tagit fram ramavtal för gemensam upphandling av konsulttjänster.
Gemensamma utbildningar inom krishanteringsområdet har genomförts och
ett krishanteringsseminarium med externa aktörer har ägt rum i södra Sverige.
Internationellt har Banverket deltagit
i EAPC-samarbetet (Euro-Atlantic Partnership Council) och inom Planning
Board for Inland Surface Transport, för
att utveckla internationella krishanterings
mekanismer. Arbetet med att identifiera
kritisk europeisk infrastruktur har pågått, och dessutom har utveckling inom
security för det europeiska järnvägstransportsystemet pågått inom European
Infrastructure Managers (EIM) och den
internationella järnvägsunionen (UIC).
Inom området samhällsviktig verksamhet har en metod för beroendeanalys
utvecklats inom SoTp, för att identifiera
sårbarheter, både våra egna och sådana
som är gemensamma för trafikverken.
SoTp har också undersökt under vilka
omständigheter sårbarheterna kan leda
till allvarliga samhällskonsekvenser.
Transportsektorns mål är att flödena av
gods och personer ska fungera så smidigt
som möjligt.
Anläggningar som är klassade som
farlig verksamhet har inventerats. Till
detta arbete har även exempel på beredskapsåtgärder på bangårdar som är klassade som farlig verksamhet tagits fram.
På grund av ändrade förutsättningar
för det civila försvaret har Banverket
under året avvecklat viss materiel och
de sista beredskapsloken har sålts.

2009

2008

2007

679

560

550

bidrag från Krisberedskapsmyndigheten

20

13

19

intäkter

18

6

8

Summa

717

579

577

anslagsfinansiering
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Sektorsuppgifter

BANVERKETS Verksamhet

transportpolitiska Mål och resultat

Transportpolitiska mål
och resultat
För att uppfylla de mål som regeringen angett för Banverket krävs insatser från alla aktörer inom järnvägssektorn. Här redovisas och kommenteras måluppfyllelsen för de transportpolitiska målen utifrån
Banverkets eget arbete.
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funktionsmålet – tillgängligt transportsystem	

33

hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa

44

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transport
systemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Medborgarnas
resor

1

Målet är att medborgarnas resor

förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet
Målet uppnått/bedöms uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Punktligheten för persontrafiken. Punktlighet
till Stockholm, Göteborg och Malmö, punktligheten för SL-trafiken i rusningstrafik, NKI för
resenärer.

Åtgärder
För att uppnå målet krävs en hög
punktlighet för tågtrafiken, särskilt
för persontrafiken i och till storstäderna.
Det är också viktigt att resenärerna
får snabb och rätt trafikinformation,
särskilt vid störningar.

Punktlighet
Banverket utför trädsäkring längs med
järnvägen. Det innebär att träden närmast järnvägen avverkas för att de inte
ska orsaka stopp i tågtrafiken vid stormar. Under 2009 har arbetet hållit en
fortsatt hög takt, och projektet beräknas
vara slutfört 2012, då totalt 500 mil ska
ha trädsäkrats. Hittills har cirka 180 mil
järnväg trädsäkrats. Det har bland annat
inneburit att antalet tågförseningstimmar på grund av nedfallande träd har
minskat med 25 procent. Under 2009,
sedan sträckan Stockholm–Malmö trädsäkrats, har ingen försening på grund av
nedfallande träd registrerats på den
sträckan. Ytterligare en effekt av trädsäkringen är att partiklar från löv, som
kan orsaka spårhalka, blir färre.
För att förebygga spårhalka läggs en
friktionspasta ut på rälsen, vilket gör att
tåghjulen får bättre fäste. Banverket lägger
sedan några år tillbaka ut sådan pasta på
vissa sträckor, men det är först 2009 som

metoden använts på bred front. Under
Banverkets mätperiod 2008 var tågtrafiken
i Sverige försenad med cirka 370 timmar
på grund av spårhalka. I år har den siffran
gått ner till 250 timmar.
För att minska antalet fel i anläggningen pågår ett arbete med att byta
ut kontrollkontakter i spårväxlar samt
växelvärme i spårväxlar. Banverket
i nför också lysdiodlampor i ljussignal
erna vid plankorsningar. Dessa åtgärder
har störst effekt på antalet fel, enligt
Banverkets bedömning.
Till följd av snabbtågens dåliga punktlighet 2008 vidtogs ett antal åtgärder
som ledde till en betydande förbättring
2009. Punktligheten ökade med 7,1 procentenheter mellan 2008 och 2009.
Några exempel på åtgärder:
•	Banverket har tätare kontakter med
entreprenörerna för att snabbt kunna
åtgärda fel i anläggningen. Banverket
har också blivit snabbare på att
bekräfta när ett problem är åtgärdat
så att hastigheten kan höjas så snabbt
som möjligt igen.
•	Driftledningscentralerna har börjat ta
kontakt med lokföraren om de misstänker att ett X 2000-tåg har problem.
•	Banverket har intensiva dialoger
med SJ, och har också bemanning på
SJ:s riksledning.

Kraftsamlingar
För att förbättra punktligheten i storstadsområdena görs extra satsningar
i form av så kallade kraftsamlingar
i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområdet. Banverket har fått extra
anslagsmedel för dessa satsningar.
Den första kraftsamlingen startade
i Stockholm/Mälardalen och målet är att
förseningarna för resenärer i tågtrafiken
ska halveras från december 2006 till december 2011. Tillsammans med SL och
SJ AB har Banverket identifierat 44 projekt
som ska genomföras fram till utgången

av 2011. Av de 44 projekten svarar
Banverket för 30. Investeringarna omfattar exempelvis nya dubbelspår, tätare
signalering, förlängda plattformar, nya
mötesstationer med mera. Under 2009
har 10 av de utpekade projekten genomförts, vilket innebär att 23 av de totalt
30 projekten är avklarade. Under året
har också extra underhållsåtgärder genom
förts, bland annat revision och riktning
av växlar samt byte av sliprar och isolerskarvar. Underhållsåtgärderna har lett
till att de kortvariga återkommande
störningarna har minskat väsentligt.
Driftkvaliteten i området har därmed
kraftigt förbättrats.
Även i Göteborgsområdet genomförs
kraftsamlingen i samarbete med trafik
operatörerna. Åtgärderna är i huvudsak
de samma som i de övriga områdena.
Under året har bland annat informationen
förbättrats på stationer, spårpatruller
har förhindrat fel i spåren runt Göteborg
och signalsystemet i Kungsbacka har
förbättrats.
Kraftsamlingen i Malmöområdet har,
tillsammans med SJ AB, Skånetrafiken,
Green Cargo och Branschföreningen
Tågoperatörerna, fortsatt under 2009.
Arbetet har varit fokuserat på att starta
och genomföra de åtgärder som togs
fram under 2008. För Banverkets del har
samtliga 26 investeringsprojekt satts
i gång under året. Av dessa har 9 färdigställts. Dessutom har ett antal drift- och
underhållsåtgärder påbörjats. De arbeten
som är av underhållskaraktär påbörjades
sent under året och här kan Banverket
ännu inte se effekten av åtgärderna.
I Malmöområdet har spårpatrullerna
och den förkortade inställelsetiden för
felavhjälpning gett effekt i form av färre
fel och snabbare felavhjälpning.
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Funktionsmålet – Tillgängligt
transportsystem

Spårlägets kvalitet
Spårlägets kvalitet mäts med en lokdragen
mätvagn kallad STRIX. Genomsnittliga
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Tågförseningar för persontrafiken samt
antal inställda tåg, timmar

Punktlighet för olika traﬁktyper, procent
2007

2008

2008

2007

31 002

28 312

26 377

antal inställda tågavgångar

26 030

12 431

15 489
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Tabell 13
DIAGRAM �

Tabell 14

NKI-undersökning
2009

2008

nöjdhet med banverkets kanaler

48

48

47

nöjdhet med tydlighet i informationen

55

52

50

nöjdhet med tillförlitlighet i informationen

48

43

44

Övergripande nöjdhet med trafikinformationen

55

49

50

Totalt nöjdhetsindex

52

48

48

�� %

�� %

�%
Persontåg
totalt

Fjärrtåg

Snabbtåg

Regionaltåg

Pendeltåg

kvalitetstal för spårläget beräknas för
längre sträckor och uttrycks med ett
Q-tal. Ju högre hastighet som tillåts på
en sträcka, desto högre krav ställs på
spårläget. Spårläget har betydelse både
för passagerarnas bekvämlighet under
tågresan och för nedbrytningen av
spåret. Det som kan förbättra spårläget
är spårriktning samt åtgärder i samband
med investeringar.
För att förbättra komfortvärdena
arbetar Banverket förebyggande med
bland annat spårriktning. Spår- och
växelriktning syftar till att återställa och
upprätthålla spårets avsedda geometri
och är en viktig underhållsåtgärd. Ett
försämrat spårläge leder till större slitage
på både spår och fordon. De ökade spårkrafter som genereras av ett dåligt spårläge orsakar ännu sämre spårläge, och så
vidare. Det är därför viktigt att hålla spåret i bra skick för att undvika försämrad
komfort, trafikstörningar och i värsta fall
urspårning. Totalt riktas i storleksordningen 1 700 kilometer av Banverkets
spår på ett år, vilket motsvarar 14 procent
av den totala anläggningsmassan.
Ytterligare en kvalitetsfråga är de så
kallade solkurvorna, som innebär risk
för urspårning och driftstörning. En solkurva är en deformering av spåret som
orsakas nästan uteslutande av eftersatt
underhåll eller avvikelser i spårets konstruktion samtidigt som stora tryckkrafter
råder i spåret på grund av solvärme. Det
är vanligt att en solkurva utlöses när ett
tåg passerar eller bromsar. Under året
har extra insatser gjorts för att förhindra
att dessa solkurvor uppstår. Åtgärder
i spår har genomförts såsom ballast
komplettering, skarvreglering och kontroll
av spänningsfri temperatur. Utöver direkta
spåråtgärder ses informationsmaterial

Arlandapendeln

Godståg
totalt

och rapporteringsrutiner över och
regelverket uppdateras. Resultatet är
också en minskning av solkurvor jämfört med tidigare år.

Trafikinformation
När Banverket får ett fel i järnvägs
anläggningen krävs snabba beslut, både
i Banverket och hos järnvägsföretagen.
För att få en bra prognos behöver fel
avhjälparna ringa fyra samtal till
Banverkets driftledning under arbetets
gång: när de är på väg ut, när de är
framme och har börjat felsöka, när de
har hittat felet och uppskattat tidsåtgången samt när de är klara.
Banverket har tagit fram filmen
”Vikten av de fyra samtalen” som alla
som jobbar med akut felavhjälpning
i vår järnvägsanläggning ska se för att
förstå varför de måste vara noga med
att kontakta driftledningen.
Under året har pilotprojektet Resenärs
respons bedrivits (www.banverket.se/
resenarsrespons). Projektet består av
paneler med resenärer som vid ett antal
tillfällen under året lämnar sina synpunkter på trafikinformationen via en
webbenkät. Syftet med Resenärsrespons
är att genom mer frekventa mätningar
få bättre styrinformation som leder till
snabbare åtgärder och därmed ständiga
förbättringar för resenärerna. Pilot
projektet föll väl ut och mätmetoden
kommer att introduceras i hela landet.
Fördelen med denna mätmetod är att
den information Banverket får är relevant och tillräckligt färsk för att kunna
bidra till att korrigera kursen under
resans gång och inte bara mäta om
Banverket nådde det uppsatta målet
eller inte.

Resultat
Punktlighet
Tågens ankomstpunktlighet mäts som
den andel tåg som anlänt till sin slut
station inom fem minuter jämfört med
tidtabellen. Den totala punktligheten
uppgick 2009 till 90,9 procent, vilket är
1,2 procentenheter högre än för 2008.
För persontrafiken var punktligheten
92,5 procent, jämfört med 91,7 procent
för 2008.
Den totala ankomstpunktligheten för
persontrafiken låg under året på en relativt hög och stabil nivå, bortsett från
i december. Orsaken var det extremt hårda
vintervädret med bland annat rälsbrott
och varmgång i hjullager på fordon, på
grund av fastfrusna hjul. Diagram 9.
Som en del i att förbättra punktlig
heten har Banverket också målet att punkt
ligheten för SL-trafiken i rusningstid ska
öka. För denna trafik mäts punktligheten
med en kortare tidsmarginal, nämligen
två minuters försening till Stockholms
central. Utfallet var 81,4 procent, jämfört
med 77,5 procent för 2008.
Snabbtågstrafiken förbättrades med
7,1 procentenheter mellan 2008 och
2009. I övrigt förbättrades ankomstpunktligheten för pendeltåg, regionaltåg
och Arlanda Express.
Förseningstimmarna för persontrafiken
ökade med cirka 9,5 procent, från 28 312
timmar 2008 till 31 002 timmar 2009.
Antalet inställda tåg fördubblades från
att under 2007 och 2008 legat i stort sett
stilla. Tabell 13.
Regulariteten för persontrafiken uppgick 2009 till 96,7 procent, vilket kan
jämföras med 97,7 för 2008. Regulariteten
visar andelen tåg som framförts hela sin
sträcka, jämfört med planerat.
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Antalet justeringar (inställelser och anordningar) i den fastställda tågplanen
nära nog fördubblades mellan 2008 och
2009. Orsaken till detta är bland annat
införandet av den ettåriga tågplanen
som fått till följd att ansökan om tåglägen
måste göras med längre framförhållning
än tidigare. Därmed ökar behovet av
justeringar i den fastställda tågplanen.
Persontrafiken uppgick under 2009
till 87 miljoner tågkilometer. Det är en
ökning med 2,1 procent i förhållande
till 2008.

Kraftsamlingarna
Punktligheten på pendeltrafiken i Stockholm är bättre än någonsin, och Banverket
kan även se att både gods- och persontrafikens kvalitet utvecklas på ett positivt
sätt inom området. Punktligheten för SLtrafiken har under 2009 förbättrats med
3,9 procent, och för persontågens ankomst
punktlighet till Stockholm är motsvarande
förbättring 1,2 procent.
I Göteborgsområdet var åtgärdernas
effekt liksom föregående år tydligast för
Västtrafiks pendel- och regionaltåg.
I synnerhet förbättrades punktligheten
för dessa tåg under första halvåret 2009.
Även snabbtågstrafiken fick ett lyft på
årsbasis och återhämtade sig från 2008
års låga siffror. Ankomstpunktligheten
för persontågen till Göteborg har förbättrats från 89,3 procent 2008 till
90,8 procent 2009. All trafik drabbades
dock under de sista månaderna av
väderrelaterade problem.
Under året har spårkapaciteten på
Malmö central halverats, samtidigt som

cirka 90 procent av trafiken var kvar.
Trots kapacitetsminskningen har avgångspunktligheten ökat från 77,5 procent
2008 till 82,2 procent 2009. Däremot har
ankomstpunktligheten minskat något,
från 89,8 till 86,6 procent. Här har de
planerade och vidtagna åtgärderna med
bland annat en operativ driftgrupp medfört att trafiken ändå i stort sett gått som
planerat. De framtagna störningsplanerna
för sträckorna Lund–Malmö och Malmö–
Östervärn har också bidragit till att snabba
upp hanteringen och lindra konsekvens
erna av de störningar som förekommit
under perioden.

kanaler som får högst betyg är plattformsskyltar och flertågsskyltar. Lägst
betyg får högtalarna, som därför bör
utvecklas och förbättras. Tabell 14.
Resultatet visar att den information
som ges i samband med förseningar inte
är tillräckligt bra. Framför allt saknas
tillförlitliga prognoser. Informationen
om ändringar av den ursprungliga
i nformationen måste vara tydlig och
korrekt. Analysen visar att det behövs
insatser inom detta område för att resenärerna ska bli nöjdare. Flera efterlyser
information i form av sms.

Spårlägets kvalitet
Trafikinformation
Banverket arbetar kontinuerligt med att
utveckla och förbättra informationen till
tågresenärerna vid stationerna. För att
kunna följa resenärernas upplevelse av
informationen och hur upplevelsen förändras över tid genomför Banverket
regelbundet återkommande NKI-undersökningar (nöjd kund-index).
Målet med undersökningen är att
•	kartlägga resenärernas beteende och
behov när det gäller information på
stationerna
•	fungera som uppföljningsverktyg
av incitament i kommande trafik
informationsavtal
•	följa upp sektorsmålet att andelen
resenärer som är nöjda med trafik
informationen i samband med
störning ska öka.
Årets resultat visar ett höjt index jämfört
med tidigare NKI-undersökningar. De

Komforten i spårläget har ökat mellan
2008 och 2009. Q-talet för 2009 är 86
(83,9). Utförligare resultat och analys om
Q-tal finns under återrapporteringen av
effektiviteten i underhållet, i avsnittet
”Leverera tåglägen”.

Måluppfyllelse
Den totala punktligheten för person
trafiken har ökat med 0,8 procentenheter
2009. Den positiva utvecklingen är också
synlig för SL-trafiken i rusningstid där
ankomstpunktligheten ökat med 3,7
procentenheter. Även snabbtågen visar
en stark positiv utveckling.
De enkäter som genomförts kopplade
till kunder och resenärer visar en ökad
kundnöjdhet jämfört med 2009 och indi
kerar att våra ”kundorienteringsaktiviteter”
går i rätt riktning.
Målet bedöms vara uppfyllt.
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Näringslivets
transporter

2

Målet är att kvaliteten för

näringslivets transporter för
bättras och stärker den inter
nationella konkurrenskraften.
Målet uppnått/bedöms uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Punktlighet för godstrafiken, NKI för gods
transportköpare.

Åtgärder
Punktlighet
För godstrafiken lades under året mycket
arbete på bland annat avgångspunktlighet
och spårplanering. Ett stort test genomfördes under en vecka där avgångspunktligheten prioriterades, men utan
att den förväntade, positiva effekten
uppnåddes. Spårplaneringen har tidigare
hanterats utan enhetliga verktyg, vilket
visat sig vara otillräckligt i den alltmer
komplexa trafiken med många järnvägsföretag och behov av kapacitet med kort
framförhållning. Därför gjordes under
2009 en förstudie för ett spårplaneringsverktyg som under 2010, efter en fördjupad
kravspecifikation, går in i en utvecklingsfas.

Kundorientering
För att bidra till en ökad kundorientering
har Banverket under 2009 satsat på
kommunikationen med järnvägsföretagen.
Banverkets kunddag med inriktning på
godstransporter, ”Vägen till järnvägen”,
genomfördes med stor framgång den
20 oktober i Stockholm. Nära 150 per
soner deltog, och utvärderingen visar
att p
 rograminnehållet uppskattades.
Under våren har Banverket haft möten,
informationsdagar och skriftlig dialog
med järnvägsföretagen om utvecklingsprojekt och om processen för kapacitetstilldelning, kopplat till arbetet med
järnvägsnätsbeskrivningen.
Ett verktyg för att följa upp åter
kopplingen till järnvägsföretagen har
i nförts, och under hösten har ett internt

Green Cargos godståg med containers.

ärendehanteringssystem tagits i bruk
i syfte att få bättre kvalitet och snabbare
svar till våra kunder internt och externt.
Webbplatsen Banportalen har utvecklats till att innehålla information om
bland annat trångsektorsplaner, Järnvägsnätsbeskrivning 2011, kunddagen 2009,
Daglig graf 2010 samt Här & Nu, som
är en webbapplikation med funktioner
för att titta på tågens aktuella läge och
rapportera om tågtrafiken. På Banpor
talen finns nu också utbildningar och
en ny publik sida för linjeboken.
Under året har Banverket gett ut fyra
nummer av kundtidningen Godset.
Tidningens syfte är att förändra attityder
och stödja varumärket Banverket. Enligt
en läsvärdesundersökning (500 telefonintervjuer) tycker 76 procent att tidningen
är bra. Godset är den tidning som flest
läser för att få information om godstrans
porter på järnväg. 80 procent anser att de
fått ny kunskap genom Godset.

Resultat
Punktlighet
Tågens ankomstpunktlighet mäts som den
andel tåg som anlänt till sin slutstation
inom fem minuter jämfört med tidtabellen.
Den totala punktligheten uppgick 2009
till 90,9 procent, vilket är 1,2 procent
enheter högre än för 2008. För gods
trafiken var punktligheten 78,3 procent,
jämfört med 76,5 procent för 2008.
Förseningstimmarna för godstrafiken
minskade med cirka 6 procent, från

61  181 timmar 2008 till 57  601 timmar
2009. Antalet inställda tåg fördubblades
från att under 2007 och 2008 legat
i stort sett stilla. Tabell 15.
Regulariteten för godstrafiken uppgick 2009 till 79,5 procent, vilket kan
jämföras med 90,9 för 2008. En av de
stora anledningarna till den lägre regulariteten är att en stor mängd godståg
ställs in på grund av en lägre efterfrågan
på transporter. Regulariteten visar
a ndelen tåg som framförts hela sin
sträcka, jämfört med planerat.
Punktligheten för godstrafiken var
både lägre och mer varierande än för
persontrafiken. December 2009 hade en
hög förseningsnivå. O
 rsaken var det extremt hårda vintervädret med bland annat rälsbrott och varmgång i hjullager på
fordon, på grund av fastfrusna hjul. Under övriga månader har utfallet varit
ganska normalt.
Orsaken till låga punktlighetsgrader
för godstrafiken i jämförelse med person
trafiken kan kopplas till en mängd faktorer,
framför allt försenad avgång från terminal, problem med halkan samt tåg som
inte kan framföras med planerad hastighet.
Antalet justeringar (inställelser och
anordningar) i den fastställda tågplanen
nära nog fördubblades mellan 2008 och
2009. Orsaken till detta är bland annat
införandet av den ettåriga tågplanen
som fått till följd att ansökan om tåglägen
måste göras med längre framförhållning
än tidigare. Därmed ökar behovet av
justeringar i den fastställda tågplanen.

Tabell 15

Tågförseningar för godstrafik samt
antal inställda tågavgångar, timmar
Tågförseningstimmar för godstrafik
antal inställda tågavgångar
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2009

2008

2007

57 601

61 181

65 829

111 424

57 716

54 528

Målet uppnått/bedöms uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Antal förbindelser med andra länder, åtgärder för att öka tillgängligheten

Åtgärder och resultat
Transportarbetet på järnväg 2009
Thalys höghastighetståg i Belgien.

En annan orsak till ett ökat antal inställda
tåg är den försämrade konjunkturen
som gör att företagen inte längre behöver
planerad kapacitet.
Godstrafiken uppgick till 38,75 miljoner tågkilometer. Det innebär en
minskning på 14,2 procent jämfört med
2008. I början av 2009 var godstrafikens
volymminskning nästan 20 procent
jämfört med 2008 beroende på minskat
transportbehov. Läget har sedan förbättrats successivt under året.

Kundens syn på kontakten med
Banverket
Under året genomfördes en omfattande
kundundersökning. Mätningen ingår
i arbetet med ”Kunden i fokus”. Syftet
var att definiera och mäta ”nöjd kund”,
och totalt 775 telefonintervjuer genomfördes i målgrupperna järnvägsföretag/
trafikhuvudmän, samarbetspartner
inom offentlig sektor samt godstransportköpare. Frågorna har förändrats
något jämfört med tidigare.
Resultatet från kundundersökningen
visar att en majoritet av kunder/samarbets
partner - 60 procent - är nöjda med sina
kontakter med Banverket. Detta är en betydande förbättring jämfört med föregående undersökning 2005, då 49 procent
av kunderna/samarbetspartner hade en
allmänt positiv inställning till Banverket.
Vidare upplever kunder- /samarbetspartner att Banverket är betydligt mera
kundorienterade i dag jämfört med tidigare; 30 procent av samtliga intervjuade
i nstämmer i dag i att Banverket är en
kundorienterad organisation. År 2005

var denna andel endast 16 procent. En
väsentlig förbättring har även skett
i upplevelsen av Banverket som en aktiv
organisation. År 2009 är det 43 procent
som instämmer i att Banverket är en
a ktiv organisation, medan motsvarande
siffra för 2005 var 20 procent.
Allmänt för undersökningsresultaten
gäller att samarbetspartner inom offentlig sektor liksom godstransportköpare
tenderar att ha en generellt mera positiv
inställning till Banverket, medan järnvägsoperatörernas svar ligger något lägre.

Järnvägsföretagens attityder
Resultatet visar att 27 procent av de tillfrågade järnvägsföretagen/trafikhuvudmännen anser att Banverket är kundorienterat. Detta överstiger utfallet från
2008 på 13 procent. Resultatet visar
också att arbetet med denna fråga har
gett en positiv respons. Däremot kan
vi konstatera att det fortfarande finns
mycket att utveckla och stärka i rela
tionen med järnvägsföretagen. Till
exempel ansåg 13 procent av de 245
t illfrågade att Banverkets beslutsvägar
är tydliga, och 8 procent ansåg att
Banverket fattar beslut på ett snabbt
och effektivt sätt. För ärendehanteringens snabbhet och effektivitet var siffran
14 procent.

Måluppfyllelse
Punktligheten för godstrafiken har ökat
med 1,2 procentenheter. Även NKI för
järnvägsföretagen har ökat gentemot
2008 och målet bedöms vara uppfyllt.
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Målet är att tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner
samt mellan Sverige och andra
länder.

Transportpolitiska mål och resultat

Tillgänglighet
mellan regioner
och andra länder

Definitiva data för transportarbetets
utveckling för år 2009 finns ännu inte
tillgängliga. En bedömning utifrån befintligt underlag visar att persontransport
arbetet med järnväg ökade något och
uppgick till 11,1 miljarder personkilometer,
vilket är den högsta nivån någonsin.
Det långväga transportarbetet (mer
än 10 mil) med järnväg kan preliminärt
uppskattas till 6,3 miljarder personkilometer, vilket är en liten minskning. Res
orna ökade dock i de tunga snabbtågsrelationerna Stockholm–Göteborg,
Stockholm–Malmö/Köpenhamn och
Göteborg–Malmö/Köpenhamn.
Ökningen i relationen Göteborg–Köpen
hamn förklaras bland annat av att trafikhuvudmännen på Västkustbanan fick
trafikeringsrätt för den långväga trafiken
parallellt med SJ AB:s fjärrtrafik. Ökningen
i relationen Malmö–Stockholm förklaras
bland annat av att Veolia började trafikera
relationen som en följd av en avreglering
av veckoslutstrafiken från juli 2009. Järn
vägen gynnades också av den ökade klimat- och miljömedvetenheten. Järnvägen,
och i ännu högre utsträckning flyget,
missgynnades dock av lågkonjunkturen,
men också av att realpriset på bensin
sjönk med 3,5 procent. En relativt stor
nedgång för flyget går framför allt att hän
föra till minskningar av resor till och
från Stockholm, Göteborg och Sundsvall.
Det kortväga transportarbetet (10 mil
eller mindre) med järnväg kan preliminärt
uppskattas till 4,8 miljarder personkilometer, vilket är en svag ökning. Ökningen
förklaras av en fortsatt expansion av
regionaltrafiken, bland annat i Öresunds
regionen, där integrationen mellan
Danmark och Sverige utvidgats som en
följd av tidigare satsningar på järnvägen.
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Förbindelserna
mellan storstadsområdena
Biljettautomat, Malmö central.

När det gäller internationella persontransporter så är det främst Öresundstrafiken som har ökat de senaste åren.
Övriga internationella persontrans
porter har legat relativt konstanta.
Diagram 10.
Godstransportarbetet på järnväg
under år 2009 uppskattas till 19,4 miljarder tonkilometer. Det är en minskning med 3,7 miljarder tonkilometer, det
vill säga ungefär 16 procent. Nedgången
ska ses i perspektivet av den under 2008
abrupta övergången från en internationell högkonjunktur till en lågkonjunktur.
Att minskningen blev så stor beror på att
den försämrade konjunkturen till stor
del kan relateras till exporten av de
delar av den traditionella svenska basnäringen där transporterna till en relativt stor del genomförs med järnväg,
till exempel malm och stål. Stora minskningar går även att relatera till verkstads
produkter och andra mer förädlade
produkter, vilket dock i högre utsträckning än malm- och ståltransporterna
drabbat övriga transportmedel och då
framför allt lastbilen.

Pågående investeringsprojekt
Banverket bedriver ett antal investeringsprojekt som kommer att leda till

När Ådalsbanan invigs
2011 skapas helt nya förutsättningar för
järnvägstrafiken i regionen. Ådalsbanan
blir den viktiga länken för den ökande
järnvägstrafiken mellan norra och södra
Sverige. Den sträcker sig mellan Botniabanan i norr och Ostkustbanan i söder.
Det kommer att gå betydligt fortare än
hittills att åka persontåg från Stockholm
till Umeå, och tågen kan stanna på upprustade resecentrum.
Ådalsbanan förväntas medverka
till att norra Sverige kan utvecklas
ekonomiskt, socialt och kulturellt. Järnvägen betyder bland annat att universitet
och högskolor blir mer lättillgängliga
för fler invånare i norra Sverige och
att företagen får tillgång till effektiva
godstransporter.

Ådalsbanan.

Götalandsbanan. Från och med 2009
har Banverket samlat den fysiska planeringen av Götalandsbanan i ett så kallat
storprojekt. Götalandsbanan är en ny
dubbelspårig järnväg för höghastighetståg som ska sträcka sig mellan Stockholm och Göteborg via Linköping,
Jönköping och Borås. Götalandsbanan
ska med snabba och energieffektiva
transporter knyta samman Sveriges två
största städer och mellanliggande befolkningstäta regioner. På detta sätt ska
näringslivets konkurrenskraft stärkas
och fler människor ska få tillgång till
a rbete, utbildning och kultur.
Haparandabanan. Banverket bedriver
projektet Haparandabanan där upprustning och ombyggnad av sträckan Boden–
Morjärv–Kalix–Karlsborg och ny järnväg
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Förbindelserna mellan storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö/
Köpenhamn svarar för 30 procent av
antalet personkilometer med järnväg
i Sverige. Det är också den trafik som har
ökat mest de senaste åren. Under 2009
utökades trafiken på Väskustbanan i och
med att trafikhuvudmännen fick trafi
keringsrätt för den länsgränsöverskridande regionaltrafiken Göteborg–
Köpenhamn. Denna trafik bedrevs
tidigare i samarbete med SJ AB. Som en
konsekvens av detta valde SJ AB att utöka
fjärrtrafiken med egna tåg. Antalet
dubbelturer mellan Göteborg och
Köpenhamn ökade därmed från 15 till 21.
På Södra stambanan utökades trafiken
när SJ AB ökade antalet X 2000-tåg
mellan Stockholm och Köpenhamn utan
byte från två till fem turer. Antalet turer
ökade ytterligare från och med juli när
Veolia började köra veckoslutstrafik,
det vill säga trafik på fredag, lördag och
söndag, mellan Malmö (Svågertorp) och
Stockholm. Mellan Stockholm och
Göteborg ökade kapaciteten genom
y tterligare ett X 2000-tåg.

förbättrad tillgänglighet mellan regioner
samt mellan Sverige och andra länder.
Nedan beskrivs några projekt, och på
vilket sätt de förväntas bidra till målet.

��,�
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Det totala långväga persontransport
arbetet minskade något, samtidigt som
järnvägens andel av transportarbetet
förblev oförändrad. Det kortväga
persontransportarbetet ökade något,
men järnvägens andel förblev även
där oförändrad.
Det totala långväga godstransport
arbetet minskade, samtidigt som järn
vägens andel av transportarbetet förblev
oförändrad. Diagram 11 och 12.
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Citytunneln och ombyggnad av Malmö
bangård. Citytunneln är en kommuni-

kationslösning som knyter ihop järn
vägen norr om Malmö med järnvägen
mot Trelleborg, Ystad och Köpenhamn.
Citytunneln gör också att järnvägen blir
bekvämt tillgänglig för en stor del av
Malmö, liksom att Malmö blir tillgäng
ligare för regionen.
Citybanan. Tågresenärer, trafikutövare
och kommuner längs järnvägen i Mälardalen har framfört önskemål om fler tåg
till och från Stockholm under rusningstid. I dag är detta omöjligt eftersom kapaciteten på spåren utnyttjas maximalt.
Spårbristen är därmed ett hinder för en
fortsatt utveckling av tågtrafiken.
När Citybanan öppnas för trafik fördubblas kapaciteten på spåren genom
Stockholm. Investeringen ger tätare,
punktligare och snabbare tågförbindelser i Stockholmsregionen och i hela
landet. Vidare ger två nya stationer –
Stockholm City och Stockholm
Odenplan – större tillgänglighet till
järnvägsnätet.

4

Målet är att arbetsformerna,

genomförandet och resultaten av
transportpolitiken medverkar till
ett jämställt samhälle.
Målet uppnått/bedöms uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Styrelse- och ledningsrepresentation samt
vidtagna åtgärder.

Åtgärder
Mångfald är en strategisk fråga som
bland annat handlar om utveckling av
affärer, kundförhållanden, organisation
och individ.
Banverkets värderingar och mål ska
vara enhetliga och spegla kundernas
och samhällets krav på kompetens
mässig mångfald och likvärdiga möjligheter för olika individer oavsett ålder,
kön, funktionshinder, sexuell läggning
eller könsöverskridande uttryck, religion
och etnisk tillhörighet.
Banverkets jämställdhets- och mångfaldsplan 2009–2011 fokuserar på kompetensförsörjning, kompetensutveckling,
arbetsförhållanden, förvärvsarbete och
föräldraskap, trakasserier, löner, upphandling samt ansvar och utvärdering.
Några exempel på aktiviteter är att
trakasserier har tagits upp på arbetsplats
träffar, att jämställdhets- och mångfalds
planen har inarbetats i checklistan för
konsult- och entreprenaduppdrag och att
potentiella chefer bland medarbetarna har
identifierats med särskild inriktning på
kvinnor och personer med annan etnicitet.

Integrering av jämställdhet
i Banverkets verksamhet
Under 2009 har det arbete med jämställdhetsintegration som inleddes under

2008 fortsatt genom att alla nyanställda
i de förvaltande enheterna har genomgått en utbildning i genus och jäm
ställdhet. Utbildningen omfattar teori
om jämställdhet utifrån ett historiskt,
vetenskapligt och politiskt perspektiv.
Syftet med utbildningen är att höja den
allmänna kunskapsnivån hos de
a nställda och väcka frågor och dis
kussion kring genus och jämställdhet
i det dagliga arbetet.
Jämställdhetsfrågorna har lyfts i delprojekten i åtgärdsplaneringen för den
svenska infrastrukturen 2010–2021.
Vägverket och Banverket har gemensamt
tagit fram en strategi för jämställdhetsperspektiv i åtgärdsplaneringen.
”Staten leder Jämt” är ett program
som har som mål att öka andelen
k vinnor i ledande befattningar, både
som chefer och som experter. Programmet
har både ett individ- och ett strukturperspektiv och syftar till att skapa förutsättningar och stödja myndigheternas
förändringsarbete. Detta arbete inleddes
under våren 2009 och avslutas i början
av 2010. Totalt deltar tio myndigheter
i programmet.

Funktionsmålet – Tillgängligt transportsystem

I området kring Pajala
i Sverige och Kolari i Finland finns järnmalmsfyndigheter som är intressanta ur
ett gruvperspektiv. I ett gemensamt projekt
med Banförvaltningscentralen i Finland
och gruvbolaget Northland Resources
tittar Banverket på möjligheterna att
bygga en järnväg som binder samman
malmfyndigheterna med den befintliga
järnvägen i Finland, och som även möjliggör transporter för annan verksamhet.
Pajalaprojektet.

Jämställt samhälle

Transportpolitiska mål och resultat

mellan Kalix och Haparanda ingår. Projektet genomförs för att möjliggöra tung
godstrafik mellan Finland och Sverige.
Haparandabanan är den enda järnvägslänk som binder samman Sverige
och Finland. Den är också en del av
NEW-korridoren, en fraktväg österut
mot Ryssland och Kina. Korridoren
består av en kombination av järnvägsoch sjötransporter, och EU har särskilt
pekat ut den som viktig för internationella godstransporter.

Jämställdhet i planeringsprocessen
Statens väg- och transportforsknings
institut (VTI) och analys- och teknik
företaget WSP Samhällsbyggnad har
studerat jämställdhet i samråd. Projektet
finansierades av Vägverket och slut
rapporten lämnades under 2009.
Banverket har deltagit i referensgruppen.
Detta projekt har verifierat allas känsla
av att det är fler män än kvinnor som
deltar i samrådsprocessen.
Banverket har som mål att jämställdhetsperspektivet ska vara en integrerad
del i planeringsprocessen för byggande
av järnväg. I den fysiska planerings
processen vid byggande av järnväg

Måluppfyllelse
Förbindelserna till Köpenhamn har ökat
betydligt under året och ett flertal projekt pågår i syfte att förbättra tillgängligheten mellan regioner och till andra
länder. Målet bedöms vara uppfyllt.
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a nordnas samråd och arbets-, projektoch referensgrupper med allmänheten.
Banverket arbetar för att kvinnor ska
vara väl representerade i dessa sammanhang. Fördelningen mellan kvinnor och
män är dock svår att påverka vid samråd
där övriga intressenter utser representanter till mötena.
För att skapa möjligheter till en jämn
representation av kvinnor och män
i den fysiska planeringsprocessen har
Banverket under 2009 fortsatt att arbeta
med exempelvis
•	särskilda barnhörnor på allmänna
samrådsmöten i förstudier och
järnvägsutredningar, för att under
lätta för familjer att delta
•	öppet hus och utställning i samband
med samråden, för att ge personer
möjlighet att tala direkt med
Banverkets företrädare i stället
för att tvingas prata inför en stor
grupp
•	tidpunkten för möten, för att
underlätta för familjer att delta
•	annonser och information, för
att få så bred representation som
möjligt.

Övrigt
Under 2009 inleddes ett närmare samarbete med Vägverket kring arbetet med
ett jämställt transportsystem. Ett flertal
möten har genomförts. Ett fördjupningsdokument om jämställdhet som har
tagits fram kan användas som grund till
ett Trafikverksdokument. Arbetet med
detta inleds omgående.
I FUD-utlysningen 2009 var jämställdhet ett av de utlysta områdena. De ämnen
som utlystes inom detta område var:
1.	Vilka effekter har olika åtgärder
ur ett jämställdhets- och genus
perspektiv?
2. 	Metoder för att nå fram till potentiella kollektivtrafikresenärer om
kollektivtrafikens möjligheter just
för dem.
Det inkom sex ansökningar inom
 mrådet. Utvärderingen gav ett prio
o
riterat FUD-projekt inom området jämställdhet. Projektet som prioriterades
kan ses som en fortsättning på
forskningsprojektet JämSam. Det är
a ngeläget att gå vidare med att hitta
former för integrering av jämställdhet
och genus i järnvägsplanering och
projektering.
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Transportforum
Banverket har haft en representant
i VTI:s ämneskommitté för jämställt
transportsystem för Transportforum
2010. Detta innebär att Banverket del
tagit i arbetet med och påverkat inne
hållet i två sessioner, med inriktningen
”jämställt transportsystem”. Detta
g jordes under hösten 2009.

Resultat
Styrelse- och ledningsrepresentation
I Banverkets styrelse ingår 8 personer,
varav 4 kvinnor och 4 män. Banverkets
högsta ledningsgrupp består av 11 personer, varav 6 kvinnor och 5 män.
Fördelningen för ledningsgrupper
i Banverkets förvaltande enheter
presenteras nedan:
•	Samhälle och planering
– 7 kvinnor och 6 män
•	Verksamhetsstöd
– 5 kvinnor och 6 män
	
• Expert och utveckling
– 1 kvinna och 6 män
•	Leveransdivisionen
– 3 kvinnor och 11 män
•	Investeringsdivisionen
– 5 kvinnor och 6 män.
Övrig redovisning kring jämställdhet
och personal återfinns i kapitlet
Medarbetare.

Kvinnors och mäns
representation vid samråd
Ett sätt att utvärdera hur väl Banverkets
åtgärder för en jämn representation faller
ut är att mäta andelen kvinnor respektive
män som deltar vid samrådsmöten.
Sådana mätningar sker i Investerings
divisionens alla projektdistrikt. Mätningar under 2009 visar att kvinnornas
representation vid samrådsmöten var
37 procent i genomsnitt. Motsvarande
uppgift för 2008 var 34 procent och för
2006 var andelen 28 procent.

Måluppfyllelse
Arbetet med att integrera jämställd
hetsperspektivet i verksamheten har
fortsatt under 2009. Banverket har
även fortsatt arbetet med att öka kvinnors möjligheter att påverka planeringsprocessen och därmed också järnvägens utformning. Målet bedöms
vara uppfyllt.

Användbarhet för
personer med funktionsnedsättning

5

Målet är att transportsystemet

utformas så att det är användbart
för personer med funktions
nedsättning.
Banverket ska väsentligen öka
takten i arbetet med att göra järnvägsstationerna användbara för
personer med funktionsnedsättning. Banverket bör anpassa minst
40 stationer fram till utgången av
2010. Verket ska också avsätta 150
miljoner kronor ytterligare t.o.m.
2010 för ändamålet i enlighet med
infrastrukturpropositionen Fram
tidens resor och transporter
(prop. 2008/09:35). (Regleringbrev)
Målet uppnått/bedöms uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Antal åtgärdade och antal förbereda
anpassning av stationer..

Åtgärder och resultat
Stationer
För resan med kollektivtrafik är stationen
en viktig länk som måste fungera bra för
alla resenärer, men stationerna måste
anpassas särskilt för personer med funktionsnedsättningar. Omfattningen av
sådana åtgärder är avgörande för möjligheten för dessa personer att kunna resa
kollektivt. De flesta åtgärderna underlättar också i hög grad resandet för många
andra resenärer, som till exempel barn
och gamla.
Under 2009 fortsätter det intensiva
arbetet i Banverkets projekt ”Stationer
för alla”, för att åtgärda de stationer
som är definierade i det prioriterade
kollektivtrafiknätet och som ska
anpassas för personer med funktions
nedsättningar. Detta nät innehåller
150 stationer, och i ett första skede ska
40 stationer ha anpassats fram till och
med 2010 (10 stycken till och med 2009
och 30 ytterligare under 2010).
Banverket har vid slutet av 2009
anpassat 13 av de 40 stationerna.
Av dessa färdigställdes 10 stationer
under 2009: Skövde, Falköping,
Herrljunga, Alvesta, Hässleholm,
Katrineholm, Örebro, Västerås, Hudiksvall och Söderhamn. Under 2009 har
också program- och projektplaner tagits
fram för 15 av de 30 stationer som ska
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åtgärdas under 2010. Resterande planer
tas fram under början av 2010.
Hissar, trappor, ramper, ledstänger,
kontrastmarkeringar, varnings
markeringar, ledstråk, skyddszoner,
belysning, väderskydd och bänkar är
exempel på åtgärder som ingår. Taktil
informationsskyltning (anpassad för
synskadade) i form av orienteringskartor
och spårnummerskyltar är ytterligare
en viktig åtgärd. Detta har genomförts
på de 10 stationer som färdigställts
under 2009.
Från den 1 juli 2008 gäller det nya
EU-direktivet samt tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende
personer med nedsatt rörlighet (TSD
PRM). Där regleras exempelvis hur
plattformar ska vara utformade. Banverket har i åtgärderna på stationer valt att
så långt möjligt följa TSD PRM, trots att
denna princip gäller för nybyggnad. Det
betyder att åtgärderna blir mer omfattande och mer genomgripande. I övrigt
är Banverkets egna råd och riktlinjer utgångspunkten för åtgärderna.
För att stationen som helhet ska kunna betraktas som anpassad, och för att
resenären ska kunna genomföra hela sin
resa tryggt, krävs att hela stationen med
angöring, stationshus och vägen till och
från tåget är anpassad. I projektet ”Stationer för alla” har Banverket tagit initia-

tiv till att genom samråd med övriga
ansvariga aktörer på stationer, som kommuner och fastighetsägare, försöka skapa
stationer där hela miljön är anpassad.
I Banverket och Vägverkets gemensamma tillgänglighetsråd samt i regionala och lokala organisationer för
personer med funktionshinder förankrar och informerar Banverket om de åtgärder som genomförs på stationerna.
Förutom dessa samlade och riktade
åtgärdspaket på stationer i kollektivtrafiknätet genomförs kontinuerligt förbättringar för personer med funktionsnedsättning. Även i samband med
allmänna ombyggnader av stationer
genomförs en mängd åtgärder för per
soner med funktionsnedsättningar.

a nvänder tjänsten. Diskussioner pågår
med ett antal trafikhuvudmän om hur
den nationella tjänsten ska kunna
kombineras med regionala existerande
ledsagningstjänster.
Banverket och Jernhusen har i en
gemensam upphandling tecknat avtal
med Riksfärdtjänsten Sverige AB som
kommer att ansvara för utförandet och
driften av tjänsten. Banverket och Jernhusen AB har tillsammans valt mötesplatser på järnvägsstationerna och märkt
ut dem på ett enhetligt sätt.
Tågoperatörerna har fått ansvar
för bokningsrutiner, så att resenärerna
ska kunna beställa ledsagning för hela
resan samtidigt som de köper tågresor.
Det gäller även om resan sker med
flera operatörer.

Ledsagning
En ny EG-förordning trädde i kraft den
3 december 2009. Den handlar om resenärers rättigheter och skyldigheter vid
resa med tåg. Den säger bland annat att
stationsförvaltare ska lämna personer
med funktionshinder eller nedsatt
rörlighet kostnadsfri ledsagning på
stationer i samband med tågresa.
Banverket erbjuder nu tillsammans
med Jernhusen och järnvägsföretagen
ledsagning för resenärer på 124 stationer.
SJ, Veolia, Tågkompaniet, Arlanda Express,
Merresor och Upplands Lokaltrafik

Måluppfyllelse
Av de stationer som är definierade i det
prioriterade kollektivtrafiknätet har
10 stycken färdigställts under 2009.
Dessutom har program- och projek
teringsarbete genomförts på 15 stationer.
Banverket har planerat och avsatt resurser
2010 för att uppnå regeringens reviderade
mål, att 40 stationer ska vara åtgärdade
fram till och med 2010. Banverket bedömer
att målet kommer att uppnås.
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Barn och unga

6

Målet är att barns möjligheter

att själva på ett säkert sätt
använda transportsystemet och
vistas i trafikmiljöer ökar.
Målet uppnått/bedöms uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Antal åtgärder som utförts för att förbättra
tillgängligheten för barn och unga.

Åtgärder och resultat
I Sverige finns cirka två miljoner barn
och unga, det vill säga personer under
18 år. Denna grupp står för en tredjedel
av alla resor som görs med kollektivtrafik. De är därför en viktig målgrupp för
järnvägen. Samtidigt har barn och unga
särskilda förutsättningar, vilket måste
beaktas vid planering och utformning av
infrastruktur och trafik.
Banverket arbetar med barnfrågor
inom huvudsakligen tre områden: fysiska
åtgärder, informationsinsatser till skol
elever samt barnkonsekvensanalyser
och liknande former för inhämtande av
barns och ungas åsikter och behov.

Fysiska åtgärder i järnvägen
Samtliga ombyggnationer under 2009
har syftat till att göra stationsmiljöerna
tryggare, tillgängligare och säkrare. Åtgärderna i stationsmiljön ska vara bra
för alla. Däremot har inga särskilda insatser gjorts för barn. Anpassning av
stationer för funktionshindrade förbättrar
möjligheten även för barn att orientera
sig i stationsmiljön. Exempel på åtgärder
är förbättrad trafikinformation, nya
skyddszoner och nya ledstråk.
I projektet ”Stationer för alla” har
10 stationer i det prioriterade kollektivtrafiknätet åtgärdats. I Skåne har ombyggnaden av Lunds central färdigställts
under året. Dessutom har ett antal
regionaltågstationer i Skåne fått för
längda plattformar och förbättrad trafikinformation. I detta projekt har Banverket
samverkat med kommunerna och med
Jernhusen för att förbättra tillgänglig
heten för flera målgrupper, inklusive
barn. Exempel på mindre åtgärder är
tydligare markering av hinder samt ledstänger på låg höjd i trappor.

Informationsinsatser
Barn och unga har ofta en bristande
trafikmognad. Det är därför viktigt att
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informera dem om riskerna med järn
vägen. Banverkets informatörer har
under 2009 besökt 263 skolor, och
sammanlagt har cirka 36 500 elever
informerats om säkerhet på järnväg
och om järnvägsresande. Målet om att
informera 30 000 barn och ungdomar
har därmed nåtts.
Under 2009 har Banverket ökat sin
bemanning när det gäller skolinformation.
Det finns nu ytterligare tre säkerhets
informatörer på heltid och ett 20-tal
som arbetar extra med säkerhets
information vid sidan av sitt ordinarie
arbete på Banverket.
Banverkets undersökningar visar att
de äldre barnen bäst tar till sig vårt
säkerhetsbudskap från någon med egna
erfarenheter. Därför har Banverket
rekryterat två säkerhetsambassadörer
under året, båda med erfarenhet från
järnvägsolyckor. De har träffat ung
domar runt om i landet under året för
att berätta om sina erfarenheter.

Inhämtning av barns och ungas behov
Inom varje investeringsprojekt samlar
Banverket in synpunkter från allmän
heten genom samråd. I förstudier och
utredningar utreds kontinuerligt tillgängligheten och effekten av olika åtgärder för många grupper av resenärer.
I en järnvägsutredning för Norrbotnia
banan har en barnkonsekvensanalys
utförts i samband med den sociala konsekvensbeskrivning som togs fram till
utställningshandlingen. I arbetet har
barn intervjuats. Den sociala konsekvensbeskrivningen slutförs under 2010.
I de återstående två järnvägsutredningarna för Norrbotniabanan kommer en
barnkonsekvensanalys att genomföras
för respektive utredning. Arbetet på
börjas under 2010.
För projektet Gamla Uppsala kommer
Banverket att föra en dialog med Uppsala
kommuns kontor för barn och ungdom
i planprocessen. En barnkonsekvensanalys kommer att göras. Banverket kommer också att samråda kontinuerligt
med skolor och förskolor om säkerhetsfrågor under byggtiden.
I Kirunaprojektet hålls gemensamma
planeringsmöten med övriga deltagande
parter där även tillgänglighet för unga
diskuteras. I projektet har Banverket,
gemensamt med övriga aktörer, ett samarbete med gymnasieskolan i Kiruna.
Vid möten har synpunkter inhämtats
från eleverna.

Samråd som är tillgängliga för föräldrar
och unga är en viktig informationskanal. För att underlätta för barnfamiljer att vara med på samråds- och
informationsmöten har mötestiderna
anpassats med öppet hus och information på eftermiddagar och kvällar.
Dessutom har en ”barnhörna” anordnats
i möteslokalen.

Måluppfyllelse
Barn och unga har tidigare inte varit en
särskilt prioriterad målgrupp. De senaste
årens utveckling av järnvägstransportsystemet, med inriktningen att göra
järnvägen öppen och tillgänglig för alla,
har dock inneburit att barns och ungas
behov och förutsättningar har kommit
fokus. Banverket arbetar mer och mer
med inhämtning av barns och ungas
synpunkter när nya investeringar genom
förs. Dessutom sker stora satsningar på
skolinformation. De fysiska åtgärder
som genomförs i projektet ”Stationer för
alla” gör att stationerna, det vill säga de
faktiska ingångarna till järnvägen, görs
säkrare, tryggare och mer tillgängliga
för barn och unga. Sammantaget
bedöms målet vara uppfyllt.

Kollektivtrafik
och cykel

7

Målet är att förutsättningarna

för att välja kollektivtrafik, gång
och cykel förbättras.
Målet uppnått/bedöms uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Antal åtgärder som utförts för att förbättra
förutsättningarna för att välja kollektivtrafik.

Åtgärder och resultat
Attraktiva stationer
Attraktiva stationer är ett bransch
gemensamt projekt mellan ett tiotal
parter. Projektet startades 2008 med
bakgrund i alla förändringar som sker
på marknaden samt i det behov och den
förbättringspotential som finns i arbetet
med landets stationer. Banverket är en
av två projektledare som drivit arbetet
via åtta pilotstationer.
Syftet är att ta fram konkreta och
framgångsrika exempel på hur branschen
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gemensamt kan utveckla och förbättra
resenärsperspektivet i stationsfrågan.
Resenärsundersökningar har genomförts både i början och i slutet av projektet.
Arbetet på lokal nivå har haft fokus på
förbättrad samverkan samt mindre åtgärder med små medel.
Under slutet av 2009 och början av
2010 har projektet samlat in och diskuterat erfarenheter och lärdomar från
samverkan. Detta material bearbetas
och ska ligga till grund för den modell
kring samverkan som tas fram under
våren 2010. Modellen ska sedan spridas
och fungera som ett stöd för andra utvecklingsarbeten kring stationsområdet.
Projektet har fokuserat på förbättrad
samverkan lokalt, men även på mindre
åtgärder som ligger inom ramen för befintlig budget hos medverkande parter.
Med utgångspunkt i det lokala resenärsbehovet har man gemensamt definierat
ett antal prioriterade områden och även
försökt påbörja genomförande under
2009. Åtgärderna har exempelvis handlat
om samordning av väktare, städning och
förbättrad trafikinformation.

Resecentrum
I ett resecentrum samordnas trafik och
service i och omkring en järnvägsstation.
Resecentrum innefattar tåg, buss, taxi
och bilparkering. Syftet med ett rese
centrum är att underlätta passagerarnas
övergång mellan olika trafikslag. Ett
resecentrum skapar förutsättningar för
en förbättrad kollektivtrafik och gör det
lättare för individen att pendla till arbetet och att välja bostadsort, utbildning
och fritidsaktiviteter. Ett resecentrum
förbättrar även möjligheterna för företagen att rekrytera arbetskraft.
Under 2009 har Banverket varit
delansvarigt för ett antal projekt, till
exempel resecentrum i Uppsala, Karlskrona, Nybro och Frövi. Andra åtgärder
som Banverket medverkat till genom
medfinansiering är upprustning av
stationer och installation av nytt biljettsystem i tunnelbanan i Stockholm,
anpassning av spårvagnsstationer
i Göteborg och byggande av planskild
korsning på Roslagsbanan.

Måluppfyllelse
De fysiska åtgärder som vidtagits under
året har förbättrat förutsättningarna att
välja kollektivtrafik och målet bedöms
vara uppfyllt.
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Hänsynsmålet – säkerhet,
miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Säkerhet

1

Målet är att antalet omkomna och

allvarligt skadade inom järnvägstrans
portområdet fortlöpande minskar.
Målet delvis uppnått/
	bedöms delvis uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Antal dödade och allvarligt skadade i järnvägsolyckor. Antalet plankorsningsolyckor.

Järnvägstrafiken uppvisar en mycket hög
säkerhet för resenärerna. Detta beror på
ett långsiktigt och systematiskt arbete
med att förbättra den tekniska säker
heten i systemet. Samtidigt dödas och
skadas ett antal människor varje år genom
personpåkörningar. Många av dessa
händelser utgörs av självmord. Ett mindre
antal personer omkommer eller skadas
också i plankorsnings- och elolyckor.
Banverket har en säkerhetspolicy som
anger inriktningen för säkerhetsarbetet.
Nollvisionen för antalet dödade och allvarligt skadade ska vägleda säkerhets
tänkandet. Strävan är att hela tiden
förbättra säkerhetsarbetet och att arbeta
förebyggande. Policyn betonar också att
alla har ett ansvar för säkerheten.
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Åtgärder
Eftersom järnvägstrafiken kännetecknas
av stora fysiska krafter i kombination
med begränsad retardationsförmåga
finns risk för sällsynta katastrofala
händelser där många personer dödas
och/eller skadas allvarligt vid ett och
samma tillfälle. Med katastrofala händelser menas exempelvis tågkollisioner,
tågurspårningar eller kollisioner med
tunga vägfordon i plankorsningar.
Den övergripande strategin inom
spårtrafiken är incident- och olycksförebyggande. Såväl de tekniska systemen
som de operativa regelverken ska utformas så att enskilda misstag eller felfunktioner inte kan leda till dödsfall eller
allvarlig skada. Sannolikheten för såväl
katastrofala händelser som frekventa
händelser med mera begränsade konsekvenser ska ytterligare reduceras i den
utsträckning som är tekniskt och eko
nomiskt rimlig.
Banverket arbetar för att minska sanno
likheten för urspårningar och därmed
ytterligare förbättra säkerheten på järnvägen. Med detektorer upptäcks fordonsskador som kan orsaka urspårningar och
kontaktledningsnedrivningar.
ERTMS är ett gemensamt trafikstyrningssystem för Europa. Det syftar till
att skapa förutsättningar för gränsöver
skridande tågtrafik med bibehållen eller
förbättrad säkerhet. Arbete pågår med
att införa ERTMS på Botniabanan och
Västerdalsbanan.
På banor där linjeblockering saknas
kontrolleras tågtrafiken manuellt genom
så kallad tåganmälan (TAM). Trafiken på
dessa TAM-banor ökar. Banverket har
utvecklat ett beslutstödssystem för tågklarerare (ETAM) i syfte att höja säker
heten på dessa banor.
Banverket arbetar systematiskt med
att slopa plankorsningar. I de kvarvarande förbättras trafikmiljön så att plankorsningen ska ha minst samma standard
som vägen har i övrigt. Plankorsningar
byggs om så att tunga fordon inte ska

fastna, och där detta inte är möjligt sätts
varningsmärken upp i stället.
Åtgärderna mot personolyckor har
fortsatt under 2009 genom att Banverket
på olika sätt försöker förhindra obehörigt
spårbeträdande, dels genom kamera
övervakning och uppsättning av
stängsel på utsatta platser, dels genom
information till skolungdomar och
a llmänhet. Utöver detta finansierar
Banverket ett forskningsprojekt som
syftar till att undersöka attityder hos
dem som passerar spåret på olovliga
ställen. För att testa olika metoder att
förhindra olovligt spårbeträdande på
och intill pendelstationer har Banverket
också startat ett pilotprojekt i Upplands
Väsby tillsammans med A-train och SL.
Banverket har under året påbörjat
ett arbete med att ta fram ett nytt
elsäkerhetsprogram.
Antalet heltidsanställda säkerhets
informatörer som arbetar med skolinformation har fördubblats, från tre till sex,
och ytterligare 20 har anlitats på deltid.
Dessutom har två säkerhetsambassadörer
knutits till Banverket. Det är personer
som mot alla odds överlevt svåra olyckor
på järnvägen och som nu engagerar sig för
att få skolbarn att respektera järnvägen.
Revisioner bedrivs samordnat i enlighet med ett revisionsprogram. Revisionerna har riktats mot divisionernas
ledningssystem och mot upphandlingsverksamheten för drift- och underhållsentreprenader. Rapporterade
avvikelser följs upp och det kontrolleras
att de blir åtgärdade.

Resultat
Under 2009 har utbyggnaden och utbytet
av detektorsystem fortsatt. Det pågår
också ett införande av detektorer för
olika typer av hjulskador (hjulplatta,
krossår, ovalt hjul). Ovala hjul kan orsaka
stor skada på spåren. Hjulskador som
inte åtgärdas kan också leda till skador
på hjullager, det vill säga varmgång.
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ETAM har tagits i bruk på ett hundratal
trafikplatser på banor med manuell tåganmälan. Med det nya systemet höjs
säkerhetsnivån jämfört med tidigare.
Elva plankorsningar har försetts med
ökat skydd och 48 stycken har slopats eller
stängts. En ny plankorsning har byggts.
Stängsel har satts upp på en sammanlagd sträcka av 75 kilometer. Ytterligare
12,5 kilometer vilthägnad har satts upp
på sträckan Jörn–Älvsbyn.
En provanläggning för kameraövervakning av spårområdet har installerats
i Aspedalen mellan Göteborg och Alingsås.
Kamerorna aktiveras av detektorer och
är kopplade till en övervakningscentral.
Syftet är att motverka obehörigt spår
beträdande. På fyra stationer pågår ett
annat prov med att övervaka säkerheten
på perronger när tåg passerar.
Under året har Banverket informerat
cirka 36 500 barn i grundskolan.
Banverket har utrett 157 olyckor och
tillbud som inträffat under 2008 och
2009, och ytterligare 14 är under behandling. Utredningarna pekar ut 53 förslag på åtgärder. För 17 av dessa åtgärder
har beslut om genomförande tagits, och
11 har genomförts.
Ledningssystem samt upphandlad
verksamhet i drift- och underhålls
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entreprenader har varit föremål för 14
revisioner under året.
Siffror för 2008 anges i det följande
inom parentes. Enligt Banverkets preliminära statistik inträffade 8 (13) olyckor
med järnvägsfordon under 2009. Mätt
som ett femårigt rullande medelvärde
minskade denna typ av olyckor från 24
under 2008 till 18 under 2009. Under
året har inga olyckor med farligt gods
rapporterats, det vill säga inga utsläpp i
samband med järnvägsfordon i rörelse.
Diagram 13.
Enligt Banverkets preliminära uppgifter var det totala antalet dödade och
allvarligt skadade inom det järnvägsnät
som Banverket förvaltar 102 (102) personer, varav 83 (87) dödades och 19 (15)
skadades allvarligt. Antalet konstaterade
självmord var 49 (71). Det finns alltid en
eftersläpning för polisrapporteringen av
självmord. Därför är uppgifterna för
2009 osäkra. Där uppgift om kön har
rapporterats är fördelningen att 36 (28)
kvinnor och 42 (59) män har dödats, för
5 (3) fall saknas uppgift om kön. Under
året har 7 (7) barn dödats, varav 4 (4) var
konstaterade självmord, och 2 (1) barn
skadades allvarligt. Olyckstalen för barn
och unga är tämligen små, vilket gör det
svårt att bedöma utvecklingstendenser.

2006

2007

2008

2009

Påkörning, självmord samt elolyckor vid
klättring på fordon är de dominerande
typerna av olyckor med dödlig utgång
för barn och unga. Ingen passagerare
har dödats under 2009. Ett stort problem
i spårtrafiksystemet är att människor
obehörigt vistas på platser i spåranläggningen som inte är tillåtna för allmänheten. Det rör sig ofta om människor som
tar genvägar över spåren, barn som leker
och klättrar på uppställda vagnar samt
personer som har för avsikt att begå
självmord. Diagram 14.
Antalet plankorsningsolyckor var
preliminärt 28, vilket är 5 olyckor färre
än föregående år. Mätt som femårigt
medelvärde var utfallet 29 olyckor. Av
olyckorna under året inträffade 12 stycken vid plankorsningar med någon typ av
vägskyddsanordning. Av dessa var 4
korsningar utrustade med bommar.
Diagram 15.

Måluppfyllelse
Antalet dödade och skadade är enligt
preliminära siffror oförändrat jämfört
med föregående år. Olyckorna med järnvägsfordon har minskat och även plankorsningsolyckorna har minskat under
2009. Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
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Miljö
Målet är att transportsektorn bidrar till

att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad
energieffektivitet i transportsystemet
och ett brutet fossilberoende. År 2030
bör Sverige ha en fordonsflotta som
är oberoende av fossila bränslen.
Målet är att Transportsektorn bidrar till att

övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad
ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av
stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.
Riksdagen har antagit sexton nationella
miljökvalitetsmål. Banverkets huvudsakliga
miljöpåverkan ligger inom de områden som
omfattas av målen för begränsad klimat
påverkan, giftfri miljö, god bebyggd miljö
och ett rikt växt- och djurliv. Banverkets
bidrag till uppfyllelsen av de olika miljö
kvalitetsmålen bedöms nedan.

Begränsad
klimatpåverkan

1

Delmål: De svenska utsläppen av

växthusgaser ska som ett medel
värde för perioden 2008–2012 vara
minst fyra procent lägre än utsläppen
år 1990.
Delmål: Till år 2020 ska utsläppen av
växthusgaser i Sverige, från verksamheter som ligger utanför systemet för
handel med utsläppsrätter, minska
med 40 procent jämfört med 1990.
Målet uppnått/bedöms uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Energianvändning för järnvägstrafiken per
utfört transportarbete. Koldioxidutsläpp från
järnvägstrafiken per utfört transportarbete.

Åtgärder
Ökning av järnvägens marknadsandel
av det totala transportarbetet
En ökad andel kollektivtrafik och gods
på järnväg bidrar till ett klimatsmart och
energieffektivt transportsystem. Under
året har bland annat följande åtgärder
vidtagits som bidrar till detta.
Banverket bedriver ett projekt om
c ykelparkeringar vid resecentrum
i samarbete med Uppsala kommun,
inom ramen för projektet Den goda
staden (www.vv.se/dengodastaden). Projektet består av två delar, där den första
delen är en uppdatering av rapporten
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”Cykelhantering vid järnvägsstationer”
och den andra delen är en utvärdering
av planeringen och utformningen av
c ykelparkeringarna vid Uppsala resecentrum. Projektet ska vara klart till
sommaren 2010.
Botniabanan AB har under ett par
år arbetat med en certifierad miljövaru
deklaration, EPD (Environmental
Product Declaration), för Botniabanan.
Syftet är att sammanfatta miljöpåverkan
från detta stora projekt på ett överskådligt och kvalitetssäkrat sätt. Deklara
tionerna kan i förlängningen användas
för att kommunicera miljöprestanda
med beslutsfattare, resenärer och transportköpare. Under året godkände International EPD Consortiums tekniska
kommitté det produktspecifika regelverket för järnvägsinfrastruktur och
järnvägstransporter som Botniabanan AB
tagit fram tillsammans med Banverket,
Linköpings universitet och ett stort
a ntal intressenter inom järnvägssektorn.
Regelverket beskriver vilket dataunderlag som krävs och vilken omfattning
livscykelanalyser ska ha när en miljö
varudeklaration tas fram.
Miljövarudeklarationerna för Botniabanan ska, förutom miljöpåverkan i form
av utsläpp och resursförbrukning, även
beskriva infrastrukturens påverkan på
landskapet i kvantifierad form. Detta har
gjorts dels genom att använda den så
kallade Biotopmetoden (utvecklad av
Vattenfall), dels genom att använda en

ny metod för att kvantifiera buller
störningar på djur och människor
i landskapet. Bureau Veritas Certification
genomför en tredjepartsgranskning av
underlaget till EPD:erna, och den planeras
vara slutförd i februari 2010.
Intresset för arbetet är stort och
metoden används nu i andra infrastrukturprojekt, inte bara i Sverige, utan också
i Norge och England. I ett arbete som
drivs av Nätverket för Transporter och
Miljön tas även harmoniserade produkt
specifika regelverk fram för samtliga
transportslag.

Energieffektivisering inom järnvägen
Inom järnvägssektorn pågår kartläggning och åtgärder för energieffektivisering
av fordon och infrastruktur. Genom installation av energimätare och användning
av Drive Style Manager minskar energiåtgången i både nya och gamla fordon.
En rad åtgärder pågår för att minska
energianvändningen i infrastrukturen,
såsom förbättrad effektstyrning för att
undvika att överföra effekt från norra
Sverige till Stockholm samt minskning
av effektförluster i samband med omformning av elenergi.
I ett landsomfattande projekt räknar
Banverket med att kunna göra 59 stora
stationsområden och bangårdar mer
energieffektiva när det gäller belysning
på bangårdar och perronger, i stationshus, eluppvärmda växlar och teknikhus.
Möjligheten att spara energi och därmed

2

pengar är stor. På lång sikt handlar det
om besparingar på cirka 50 miljoner
kronor per år. I ett pilotprojekt på Östersunds central samarbetar Banverket
med Östersunds kommun och Jernhusen i Skandinaviens största fullskaliga
test av LED-belysning. Där testas fem
olika LED-armaturer och även långlivade högtrycksnatriumlampor. Samarbetet
med Jernhusen och Östersunds kommun innebär också en rad positiva effekter, eftersom det är fler parter som
direkt kan dra nytta av testresultaten
och använda dem i åtgärder som ger
minskad energiförbrukning.

Materialrelaterad energianvändning
Banverket deltar tillsammans med andra
europeiska infrastrukturförvaltare i ett
EU-finansierat projekt, Infraguider.
Syftet med projektet är att ta fram gemen
samma riktlinjer för miljökrav vid

Måluppfyllelse
Energianvändningen per utfört transportarbete varierar mycket lite mellan
åren. För persontrafiken har energianvändningen, mätt i kilowattimmar per
personkilometer, minskat något under
2009. För godstrafik mätt som kilowattimmar per tonkilometer har energi
användningen också minskat något.
Koldioxidutsläppen per utfört transportarbete har ökat något under 2009,
vilket beror på att dieselanvändningen
för godstrafiken har ökat. Banverket har
i sin verksamhet bidragit till en effek
tivare energianvändning och målet
bedöms vara uppfyllt.

Tabell 16

2005–2010 ha genomförts vid så stor
andel av de prioriterade förorenade
områdena att miljöproblemet i sin
helhet i huvudsak kan vara löst allra
senast år 2050.
Målet uppnått/bedöms uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Antalet utredda och åtgärdade förorenade
områden.

Åtgärder
Järnvägsverksamhet har bedrivits under
lång tid och på många platser. Byggande,
drift och underhåll har genom åren
inneburit att mark och vatten kan ha
blivit förorenade. Föroreningen kan dels
ha skett genom utsläpp från avgränsade
föroreningskällor (punktkällor), dels
genom en mer generell förorenings
belastning (diffus förorening). I enlighet
med miljöbalkens kunskapskrav genomför Banverket inventeringar för att identifiera punktkällor inom sina fastigheter.
Informationen från inventeringar och
undersökningar registreras i vårt fastighetsregister. Banverket ansvarar för cirka
4 000 punktkällor, varav 2 684 är identifierade, riskklassade och registrerade.
Dessutom kan delar av Banverkets cirka
22 000 fastigheter, inklusive spårområdet, vara diffust förorenade.
Banverket arbetar långsiktigt med att
minska antalet förorenade områden som
kan skada eller innebära olägenhet för

Tabell 17

Energianvändning per utfört transportarbete

Energiförbrukningen per användningsområde, GWh

2009

2008

2007

960

1 113

1 136

Trafik på spår

Transportarbete i miljarder personkilometer

11,1

11,0

10,4

infrastruktur

energianvändning, kWh/personkilometer

0,09

0,10

0,11

Totalt

energianvändning för godstrafik i GWh

921

1 329

1 265

Transportarbete i miljarder bruttotonkilometer

19,4

23,3

23,3

energianvändning, kWh/bruttotonkilometer

0,05

0,06

0,05

energianvändning för persontrafik i GWh

områden som innebär akuta risker
vid direktexponering och sådana
förorenade områden som i dag,
eller inom en nära framtid, hotar
betydelsefulla vattentäkter eller
värdefulla naturområden skall vara
utredda och vid behov åtgärdade
vid utgången av år 2010.
Delmål: Åtgärder skall under åren

Resultat
Den totala energianvändningen har
minskat under 2009 jämfört med 2008.
Främst är det energibehovet för gods
trafiken som minskat, vilket sannolikt
i första hand beror på lågkonjunkturen.
Tabell 16, 17 och 18.
Den energi som används för drift av
spårfordon och järnvägsinfrastruktur
kommer från el och diesel. El utgör cirka
90 procent av den totala energianvändningen. Elenergin kommer sedan 2003
nästan uteslutande från förnybara energikällor. År 2009 kom 98,65 procent av
elenergin från förnyelsebara källor.

Delmål: Samtliga förorenade

Hänsynsmålet – säkerhet, mil jö och hälsa

Giftfri miljö

Transportpolitiska mål och resultat

 pphandling av material till infra
u
strukturbyggande. Projektet har inspirerats av ett tidigare projekt som tagit fram
riktlinjer för miljökrav vid upphandling
av järnvägsfordon. Målet är att infrastrukturförvaltare genom att ställa väl
avvägda miljökrav ska kunna minska
både klimatpåverkan relaterad till materialens livscykel och undvika framtida
kostnader relaterade till farliga ämnen
i material. Projektet Infraguider genomförs 2009–2010.

2009

2008

2007

1 881

2 442

2 401

296

266

421

2 177

2 708

2 822

Tabell 18

Utsläpp av koldioxid från järnvägstrafiken
2009

2008

2007

Kg Co2 per personkilometer

1,3

1,4

1,5

Kg Co2 per tonkilometer

2,7

2,2

2,1
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människors hälsa eller för miljön.
Arbetet bedrivs genom att successivt
i nventera, undersöka och efterbehandla
de områden som på sikt kan innebära
negativa konsekvenser. Ju högre risk
ett område utgör, desto tidigare genomför Banverket åtgärder.

Resultat
Om åtgärder inte genomförs kan för
orenade områden långsiktigt innebära
negativa konsekvenser för människors
hälsa och för miljön. Områdenas för
oreningshalt varierar. I allmänhet
finns det dock ingen risk för akuta
konsekvenser.
Under 2009 har Banverket för att
minska antalet punktkällor startat 15
översiktliga undersökningar och 10
detaljerade undersökningar, där varje
undersökning har inkluderat flera
punktkällor. Banverket har påbörjat
3 mindre efterbehandlingar och en större
efterbehandling, vid den nedlagda impregneringsanläggningen i Katrineholm.
Om Banverket inför schaktningsarbeten i underhålls- och investeringsprojekt misstänker att marken kan vara
förorenad, tar Banverket prover på den
jordvolym som ska schaktas. Om provtagningen visar att schaktmassorna
innehåller mer föroreningar än vad som
är acceptabelt, omhändertas schaktmassorna i externa anläggningar. På så vis
innebär även schaktningen en successiv
minskning av framför allt de diffust förorenade områdena.

Måluppfyllelse
Genom de särskilda resurser för sanering av historiskt förorenade markom
råden som finns avsatta i förslaget till
nationell transportplan finns förutsättningar för att nå delmålet att de förorenade
områden som utgör en stor eller mycket
stor risk ska vara undersökta och vid behov
efterbehandlade till 2050. Detta förutsätter dock att Banverket kan fortsätta
att prioritera åtgärderna, så att de områden som utgör störst risk kan åtgärdas
först.
Under 2009 har Banverket har påbörjat och genomfört ett flertal undersökningar. Banverket har dessutom
påbörjat både mindre och större saneringar. Genom denna insats har antalet
förorenade områden minskat och målet
är därmed uppfyllt.
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God bebyggd miljö

3

Delmål: Antalet människor som

utsätts för trafikbullerstörningar
överstigande de riktvärden som
riksdagen ställt sig bakom för buller
i bostäder ska ha minskat med
5 procent till år 2010 jämfört med
år 1998.
Målet delvis uppnått/
	bedöms delvis uppnås

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Antal människor som utsätts för trafikbullerstörningar.

Åtgärder
Buller är den miljöstörning som berör
flest människor i vårt land. Omkring två
miljoner människor bedöms vara exponerade för trafikbuller som överskrider
riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå
utomhus vid sina bostäder. Någon fullständig inventering av antalet boende
som utsätts för buller från järnvägstrafik
högre än riktvärdena inomhus, har inte
genomförts i Sverige. Enligt bedömningar
från 1998 utsattes 410 000 personer för
höga maximala ljudnivåer, över 45 dBA
Lmax inomhus nattetid, och 330 000
personer för höga ekvivalenta ljudnivåer,
över 30 dBA Leq24h inomhus.
Transportarbetet på järnvägen har
ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 1998
och 2009 har godstrafiken ökat med 21
procent. Det ökade transportarbetet medför att de ekvivalenta bullernivåerna
längs järnvägen generellt har ökat.
Under 2009 har Banverket fortsatt
med insatserna för att minska antalet
bullerutsatta bostadslägenheter. Det är
mestadels bulleravskärmande åtgärder,
som dämpning av fönster och uppförande
av bullerskärmar intill järnvägen och intill bostäders uteplatser. Under året har
Banverket även utrett möjligheten att
minska bullret vid källan, genom särskilda spårslipningsinsatser på bansträckor i tätbefolkade områden.

MTABs växlingslok i Kiruna.

som är högre än de långsiktiga riktvärdena, trots att omfattande skyddsåtgärder har genomförts. Antalet personer
som exponeras för maximala ljudnivåer
högre än riktvärdet inomhus har dock
minskat med mer än 5 procent sedan 1998.
Inom ramen för den transportpolitiska
inriktningen att prioritera de mest buller
utsatta har Banverket under perioden
1998–2009 åtgärdat cirka 23 200 bostads
lägenheter, vilket motsvarar cirka
48 800 invånare. Åtgärderna har främst
varit inriktade på att minska de högsta
maximala ljudnivåerna inomhus. Sam
tidigt har de ekvivalenta ljudnivåerna
minskat där åtgärderna genomförts.
Åtgärderna har medfört sänkningar av
ljudnivån med 5–10 dBA.

Åtgärder under 2009 i större
infrastrukturprojekt
Bullerskyddsåtgärder vidtas i samband
med nybyggnad och väsentlig ombyggnad av järnväg. Cirka 590 bostäder har
åtgärdats i de investeringsprojekt som
Banverket färdigställt under 2009, de
flesta längs Ådalsbanan. Åtgärder har
även genomförts vid fler bostäder under
året, men dessa investeringsprojekt har
ännu inte färdigställts. Det gäller till
exempel Citytunneln i Malmö och
Citybanan i Stockholm.

Åtgärder under 2009 i befintlig miljö

Resultat
Med utgångspunkt från trafikerings
ökningen och de bullerskyddsåtgärder
som genomförts bedömer Banverket att
under 2009 utsattes 390 000 personer
för nivåer över 45 dBA Lmax inomhus
nattetid och 350 000 personer för nivåer
över 30 dBA Leq24h inomhus. Det innebär att jämfört med 1998 exponeras fler
personer för ekvivalenta bullernivåer

Under 2009 har Banverket åtgärdat
fasader på cirka 140 bostäder, för att
vidmakthålla etappmål 1, högst 55 dBA
Lmax inomhus nattetid i sovrum.
Banverket har också genomfört åtgärder
enligt etappmål 2 under 2009. I etappmål 2 ingår dels skyddsåtgärder i bostads
miljöer med höga ekvivalenta ljudnivåer,
över 70 dBA Leq24h, dels skyddsåtgärder
i vårdinrättningar, barnomsorgslokaler
och skolor med höga maximala ljudnivåer

Jämfört med 1998 exponeras fler personer
för ekvivalenta bullernivåer som är högre
än de långsiktiga riktvärdena, trots att
omfattande skyddsåtgärder har genomförts. Antalet personer som exponeras
för maximala ljudnivåer högre än riktvärdet inomhus har dock minskat med
mer än 5 procent sedan 1998. De riktvärden för buller som riksdagen har
ställt sig bakom överskrids för många
människor. Omfattande arbete bedrivs
för att vidmakthålla etappmål 1 och
genomföra åtgärder enligt etappmål 2.
Etappmål 2 bedöms vara uppnått under
perioden 2015–2017. Målet bedöms
delvis vara uppfyllt.

Ett rikt växt
och djurliv

4

Delmål: Senast år 2010 ska
förlusten av biologisk mångfald
inom Sverige vara hejdad.
Delmål: År 2015 ska
bevarandestatusen för hotade
arter i landet ha förbättrats så
att andelen bedömda arter som
klassificeras som hotade har
minskat med minst 30 procent
jämfört med år 2000, och utan att
andelen försvunna arter har ökat.
Delmål: Senast år 2007 ska det
finnas metoder för att följa upp att
biologisk mångfald och biologiska
resurser såväl på land som i vatten
nyttjas på ett hållbart sätt. Senast
år 2010 ska biologisk mångfald och
biologiska resurser såväl på land
som i vatten nyttjas på ett hållbart
sätt så att biologisk mångfald
upprätthålls på landskapsnivå.

s tationsområden hade ett högre antal
arter jämfört med mindre områden. För
järnvägslinjerna visade sig artsammansättningen vara ett tydligt resultat av det
omgivande landskapet. Indikatorarter
för hög biologisk mångfald på stationsområden identifierades och potentialen
för naturvårdsrestaurering bedömdes
som god. Under 2009 inventerades den
mellersta delen av landet, från Frövi
i söder till Östersund i norr. Förutom
en artinventering har arbetet under
2009 varit en vidareutveckling av indikatormetoden. Med en indikatormodell
kan övervakning och utvärdering av
den biologiska mångfalden förenklas
och kostnadseffektiviseras.
Banverket kompenserar för den mark
som tagits i anspråk i samband med bygget
av Botniabanan genom Natura 2000området söder om Umeå. Under året har
skötselåtgärder genomförts i de marker
som avsatts som kompensation. Projektet
Botniabanan har under 2009 följt upp
hur fisk kan vandra i vattendrag under
järnvägen. Uppföljningen visade att 96
procent av passagerna inte utgjorde något
vandringshinder för fisk. För att förhindra
fågeldöd har Botniabanan i särskilt fågel
rika områden, framför allt i Natura
2000-området söder om Umeå, förlagt
hjälpkraften i kabelränna eller som en
lägre hängande kabel. Merparten av
detta arbete genomfördes under 2009.

Hänsynsmålet – säkerhet, mil jö och hälsa

Måluppfyllelse

 iotopförluster, barriäreffekter, vilt
B
olyckor och störningseffekter är exempel
på negativ påverkan, men järnvägen kan
också till en viss del ha en positiv inverkan
på naturmiljön genom att järnvägsom
rådet i sig utgör livsmiljö för olika arter.
Kollisioner mellan tåg och djur kan
få stora konsekvenser för arter som är
upptagna på den nationella listan över
hotade arter. Banverket har därför initierat en analys av örnpåkörningar. Syftet
är att hitta effektiva åtgärder för att
minska påkörningarna och att genom
föra åtgärderna där flest olyckor sker.
Den rapport om örnpåkörningar som
tagits fram under 2009 visar att en övervägande del sker under vinterhalvåret
(oktober till mars). Rapporten sammanställer de åtta bansträckor i mellersta
och norra Sverige som är absolut mest
drabbade och som står för mer än två
tredjedelar av alla rapporterade påkörningar. Eftersom örnar snabbt lokaliserar kadaver måste spårområdet rensas
från kadaverrester så snabbt som möjligt. Inledningsvis är detta den mest effektiva åtgärden, men på längre sikt bör
man förebygga påkörningar av större
däggdjur genom exempelvis planskilda
faunapassager i kombination med stängs
ling av järnvägen på hårt drabbade sträckor.
Banverket har även börjat kartlägga
flora och fauna på järnvägsområden för
att finna lokaler som hyser rödlistade
arter. Genom att i så stor utsträckning
som möjligt anpassa skötseln av
järnvägsområdet kan dessa arter
fortleva i den unika livsmiljö som
bangårdar och banvallar erbjuder.
Järnvägen kan då bidra till att hotade
arter finns kvar i Sverige.
Under 2008 års inventering i stora
delar av södra Sverige fann man två
a rter som är nya för Norden. Större

Transportpolitiska mål och resultat

inomhus, över 55 dBA Lmax. Bullerskyddsåtgärder har under 2009 genomförts i cirka 600 bostäders utomhusm iljöer och på cirka 80 skolor eller
andra lokaler.

Måluppfyllelse
Delmålen i miljökvalitetsmålet om ett
rikt växt- och djurliv är inte infrastrukturanpassade och det är därför inte
möjligt att bedöma måluppfyllelsen.
De åtgärder som vidtas bedöms dock
i viss utsträckning bidra till att bevara
och utveckla den biologiska mångfalden.

Målet går ej att bedöma

Indikatorer för bedömning av måluppfyllelse:
Åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsmålet
ett rikt växt och djurliv uppfylls.

Åtgärder och resultat
Järnvägar påverkar naturmiljön på en
rad olika sätt och bidrar därmed till
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsmålet om ett rikt växt- och djurliv.
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Omfattning och resultat för den externa
uppdragsverksamheten framgår av nedanstående tabell. Tabell 19.
Resultatenheternas del av den externa uppdragsverksamheten redovisas
mer utförligt i kapitlet Banverkets resultatenheter.
Den del av den externa uppdrags
verksamheten som utförs av Banverkets
förvaltande enheter utgörs till stor del
av försäljning av elenergi till företag som
bedriver tågtrafik. Syftet med denna
verksamhet är att erbjuda tågtrafiken elenergi till låga och stabila priser. Det
finns inget ekonomiskt överskottsmål i
denna verksamhet. De ökade intäkterna
återspeglar en ökande volym tågtrafik
och stigande elpriser.

I de förvaltande enheternas uppdrags
verksamhet ingår också uppdrag i anslutning till Banverkets byggande av nya
järnvägssträckor. Inte heller för denna
uppdragsverksamhet finns något ekonomiskt överskottsmål. Som pågående
uppdrag av detta slag kan nämnas utredningar åt Botniabanan AB samt
byggande av järnvägsstationer åt Malmö
kommun i anslutning till projektet Citytunneln i Malmö.
I den externa uppdragsverksamheten
ingår tjänsteexport. I enlighet med 8 §
i tjänsteexportförordningen (1992:192)
lämnas nedan en separat resultatrapport
över tjänsteexportverksamhet. Tabell 20.
Målet är att Banverket ska bedriva en

extern uppdragsverksamhet med en
lönsamhet som är jämförbar med
branschen i övrigt.

Resultat
Det viktigaste nyckeltalet för att jämföra
lönsamheten hos resultatenheterna med
branschen i övrigt är rörelsemarginalen.
Den samlade bilden för rörelsemarginalen
i de externa uppdragen i jämförelse med
motsvarande bransch visas i tabellen
nedan. Tabell 21.
Resultatenheterna visar för år 2009
en rörelsemarginal för försäljningen utanför Banverket som ligger inom eller
överträffar de intervall som bedömts
som relevanta för jämförbara företag
i respektive enhets bransch.
Under avsnittet Uppdragsverksamhet
redovisas utöver rörelsemarginalen ett
antal kompletterande nyckeltal för
respektive enhet.
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Extern
uppdragsverksamhet

Tabell 20

Tabell 19

Tjänsteexport, miljoner kronor

Extern uppdragsverksamhet,
miljoner kronor
2009

2008

2007

Teletjänster
intäkter

255

213

243

Resultat

50

55

76

entreprenad- och konsultverksamhet
intäkter

935

820

790

Resultat

33

21

13

intäkter

36

24

24

Resultat

2

0

2

intäkter

654

494

475

Resultat

28

7

9

Utbildningsverksamhet

Materialförsörjning

2009
entreprenadtjänster

Intäkter
2008 2007

Intäkter

1 880

1 551

1 532

resultat

113

83

100

intäkter

1 273

1 164

1 009

Resultat

0

0

0

övriga externa uppdrag
intäkter

397

248

435

Resultat

0

0

0

Summa extern uppdragsverksamhet övriga
Intäkter

1 670

1 412

1 444

resultat

0

0

0

Totala intäkter
externa uppdrag

3 550

2 963

2 976

Totalt resultat
externa uppdrag

113

83

100

2009

resultat1
2008 2007

27

28

122

-21

-29

-160

6

-1

-38

8

6

17

-6

-5

-12

2

2

4

Övriga tjänster

1

17

10

0

-15

-9

1

2

1

36

51

150

-27

-48

-181

8

3

-32

Summa
Resultat = resultat efter finansnetto.

Tabell 21

Lönsamhet för resultatenheterna i förhållande
till branschen i övrigt
Banverket Produktion

2009

2008

2007

2006

2005

nettoomsättning mnkr

935

703

691

667

469

Rörelsemarginal %

3,5

1,3

0,3

6,0

8,3

1-5

0-5

3,0

3,0

Banverket IcT
nettoomsättning mnkr

255

213

243

251

246

Rörelsemarginal %

19,4

25,6

32,3

19,4

12,2

0-12

5-20

10–20

10–14

branschgenomsnitt %

elförsäljning

Kostnader
2008 2007

Teletjänster

branschgenomsnitt %

Summa extern uppdragsverksamhet
resultatenheter

2009

Banverket järnvägsskolan
nettoomsättning mnkr

36

24

24

24

24

Rörelsemarginal %

7,0

0,9

7,3

1,2

0,0

0-3

4-5

3,0

3,0

654

494

475

296

244

3,7

2,0

2,8

2,4

4,9

branschgenomsnitt %
Banverket Materialservice
nettoomsättning mnkr
Rörelsemarginal %
branschgenomsnitt % *
*Uppgiften saknas eftersom det inte finns någon jämförbar bransch

51

övrig rapportering

DIAGRAM ��

Administrationskostnader
i förhållande till verksamhetsvolym, procent
10 %
8%

Tabell 22

Administration exkl. resultatenheterna,
miljoner kronor
2009

2008

2007

Utveckla järnvägen

186

149

181

leverera tåglägen

602

498

478

Sektorsuppgifter
Summa administration

11

6

8

799

653

667

Administration
Under anslaget Administration redovisas
kostnaderna för styrning och det direkta
och indirekta stöd som behövs för att
Banverkets huvudverksamheter utveckla
järnvägen, leverera tåglägen och
sektorsuppgifter ska kunna bedrivas
effektivt.
Administrationen omfattar ledning,
service, ekonomi- och personaladministration, kort- och långsiktig planering,
programarbete, verksamhetsutveckling,
internationellt arbete, standardisering
och utredningar på systemnivå. Dess
utom ingår uppföljningen och annat
a rbete som inte är direkt hänförbart till
huvudverksamheterna.
Kostnaderna för administration har
ökat med 146 miljoner kronor mellan
2008 och 2009. Den största delen av
ökningen, cirka 111 miljoner kronor,
hänför sig till omställningskostnader
i samband med bolagiseringen av
Banverket Produktion. I diagram 16
som visar administrationskostnader
i förhållande till verksamhetsvolym
har dessa kostnader räknats bort.
Tabell 22 och diagram 16.

Intern styrning
och kontroll
Utgångspunkter
Utgångspunkten i Banverkets styrning är
ägarens krav och kundernas förväntan.
Den interna styrningen och kontrollen
utformas så att den bidrar till detta.
Den interna styrningen och kontrollen ska utformas utifrån verksamhetens
behov. Förordningen om intern styrning
och kontroll (2007:603) ställer krav på
att Banverket säkerställer att verksamheten leder mot den uppgift och de mål
som regeringen fastställer. Banverkets
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6%
4%

4,3
3,7

2%
0%

2007

verksamhet ska bedrivas effektivt och
enligt gällande rätt och de förpliktelser
som följer av Sveriges medlemskap i EU.
Redovisningen ska vara tillförlitlig och
rättvis, och Banverket ska hushålla väl
med statens medel. Den interna styrningen och kontrollen ska säkerställa att
verksamheten genomförs i enlighet med
beslut samt att den planeras, följs upp
och utvärderas. Viktiga moment som
ingår är riskanalys, kontroller, revisioner,
uppföljning och dokumentation.

Intern styrning
och kontroll i Banverket
Banverket har mål- och resultatstyrning
som styrfilosofi. Den har bedömts vara
den mest effektiva formen av styrning.
Regelstyrning (lagar, förordningar och
interna regler), uppdragsstyrning och
finansiell styrning (budgetramar) är
komplement inom ramen för mål- och
resultatstyrningen. För de större investeringsprojekten finns särskilda styrgrupper inrättade.
Med mål- och resultatstyrning menas
att mål anges för en verksamhet, att resultatinformation tas fram systematiskt och
att resultatet analyseras och bedöms mot
uppställda mål. Styrningen ska följa en
röd tråd från vision och övergripande mål
ned till kortsiktiga resultatmål. En Banverksgemensam struktur för styrningen
och uppföljningen har utvecklats under
året och ett särskilt it-stöd har införts.
Ansvaret för den interna styrningen
och kontrollen följer linjeansvaret och
är integrerat i den ordinarie verksam
heten. Cheferna i Banverket har därmed
ett tydligt ansvar för att säkerställa att
givna förutsättningar tillämpas. Kraven
på chefer på alla nivåer sammanfattas
i Banverkets sju ledardimensioner.
En särskild handlingsplan för att
utveckla den interna styrningen och

2008

3,3

2009

kontrollen har tagits fram och följs upp
löpande.
Banverkets omvärld är i ständig förändring, vilket även gäller kundernas
och ägarnas krav och önskemål. För
beredelserna för att inrätta Trafikverket
från den 1 april 2010 har under året
varit ett viktigt inslag i arbetet med
i ntern styrning och kontroll.

Riskvärdering
Banverkets verksamhet är omfattande
och komplex i många avseenden, vilket
också innebär att verksamheten utsätts
för många typer av risker. Riskhanteringen
ges därför hög prioritet. Arbetet syftar
främst till att identifiera och på ett kostnadseffektivt sätt behandla de risker som
kan påverka förutsättningarna att nå
Banverkets mål. Riskhanteringen utvecklas och förbättras därför kontinuerligt.
Ett övergripande regelverk för riskhantering finns sedan flera år tillbaka.
Krav ställs på att riskanalyser ska ingå
i utformningen av såväl verksamhetsplaner som styrningen. Kraven uttrycks
i planerings- och uppföljningsanvisningar och i rutinen för ledningens
genomgång. Ledningens genomgång
innebär en systematisk återkommande
uppföljning och utvärdering av Ban
verkets interna styrning och kontroll.
Riska nalyser genomförs också vid
behov, till exempel i samband med en
organisat ionsförändring eller andra
omständigheter som kan påverka riskbilden. Omfattande riskanalyser enligt
en ny riskhanteringsmodell genomförs
i investeringsprojekt. Den samlade riskbilden ligger till grund för den över
gripande riskanalys som Banverkets
högsta ledning tar ställning till.
Den samlade riskbedömningen visar
att åtgärder vidtagits i många fall och
att riskexponeringen därmed minskat.

övrig rapportering
I andra fall återstår en del åtgärder. Det
höga kapacitetsutnyttjandet och anläggningens åldrande är exempel på risker
som fortfarande är aktuella. Hög belastning på kraftförsörjningsnätet är ett
exempel på nytillkommen risk. Låg
konkurrens på leverantörsmarknaden
är exempel på en risk som minskat.
Riskanalyser har genomförts för att
klarlägga de risker och konsekvenser
som kan uppstå som en effekt av att
Banverket Produktion bolagiserats
och att Trafikverket etableras.

Kontrollaktiviteter
I den ordinarie uppföljningen framkommer hur väl verksamheten klarat att
uppfylla ställda krav i form av mål,
budget med mera. Från uppföljningen
identifieras behov av åtgärder i en utvärderingsfas. I uppföljningen ställs krav på
att eventuella nya identifierade risker
identifieras och dokumenteras.
Attestrutiner finns formaliserade för
att säkerställa nödvändiga och systematiska (tekniskt tvingande) kontroller av
affärshändelser. Vid behov kompletteras
de systematiska kontrollerna av manuella
kontroller. Särskilda uppföljningar (verifieringar) av att rutiner tillämpas, att

kontroller utförs (attestrutiner med mera)
och att eventuella brister i tillämpning
eller funktionalitet omhändertagits, ska
genomföras löpande och systematiskt.
Ett antal kontroller och analyser har utförts för att komplettera de rutinmässiga
kontrollerna. Områdena för dessa kompletterande kontroller har valts utifrån
både väsentlighet och risk.

Information och kommunikation
Informationsverksamheten i Banverket
ska bidra till att de övergripande målen
uppnås. Detta ställer stora krav på att
bilden av Banverket och bilden av järnvägen är positiv och tydlig, både internt
och externt, vilket i sin tur kräver att
Banverket kommunicerar aktivt och
professionellt.
Dialogen och samverkan mellan
olika parter är central i Banverkets styrning. Det innebär en förtroendefull
samverkan mellan chefer, medarbetare
och fackliga företrädare samt ett systematiskt och förebyggande arbetssätt
med sikte på ständiga förbättringar.
Banverkets intranät – Knuten –
utgör en del av ledningssystemet och
är en av de viktigaste kommunikationskanalerna. Resultatet av verksamheten

kommuniceras främst via års-, kvartalsoch månadsrapporter. Kommunika
tionen sker via Banverkets intranät och
i samband med olika sammankomster,
till exempel arbetsplatsträffar.

Övervakning och utvärdering
Banverket baserar sin bedömning av
kvaliteten i den interna styrningen och
kontrollen på ett antal grundläggande
rutiner.
Den löpande verksamhetsuppföljningen ger signaler om i vilken utsträckning den interna styrningen och
kontrollen lett till att Banverket uppfyllt
sina mål och ställda krav.
Effektivitet och ändamålsenlighet
i ledning och styrning följs upp genom
den gemensamma rutinen ”ledningens
genomgång”. Sådana genomgångar sker
på alla nivåer i Banverket och sammanfattas inför ledningens genomgångar
i Banverkets ledningsgrupp och styrelse.
Ett viktigt underlag för bedömningen är
den interna revisionsverksamheten.
Banverkets övergripande omvärldsanalys ska ge signaler som har betydelse
för verksamheten och som kan ge incitament för korrigerande åtgärder.
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Tabell 23

Förskotteringslån
Total kostnad
(prisnivå
år 2009)

Totalt avtalat
förskotterat
belopp

Utbetalt
förskotterat
belopp

Objekt

långivare

Uppsala bangård

Uppsala kommun

1 296 387

200 000

200 000

ny mötesstation
näsberg–Murjek

lKab

60 852

48 500

17 000

Plattformsinvestering
Stångby, Maria, Ödåkra
och Kattarp

Skånetrafiken

12 332

8 500

8 500

Trelleborgs hamn

Trelleborg hamn

nynäsbanan, spår
och plattformar

Stockholms läns landsting

Ådalsbanan förstudie,
Sundsvall–Härnösand

Härnösands kommun
landstinget Västernorrland
Timrå kommun

Plattformsutbyggnader Skåne

Region Skåne

Totalt

63 382

*

21 692

887 161

250 000

100 000

2 116

552
1 000
390

552
1 000
390

254 268

200 000

100 000

2 576 498

708 942

449 134

*Banverket och Trellborg hamn uppskattar att Trellborg hamns lån till Banverket totalt kommer att uppgå till
36 miljoner kronor.

Förvaltning av kapitalkostnadsgarantier
Svensk-Danska Broförbindelsen AB
(SVEDAB)
Banverket och Vägverket har ställt ut
kapitaltäckningsgaranti som avser förpliktelser att täcka SVEDAB:s egna kapital.
Kapitaltillskotten med ränta ges i form
av betalningsutfästelser (reverser). Tillskotten lämnas med 50 procent vardera
av Banverket och Vägverket.
Som en följd av att SVEDAB har
balanserade vinstmedel vid årsbokslut
2009 behöver inte något kapitaltillskott
göras för 2009. Ränta på tidigare lämnade
aktieägartillskott uppgår till 24,0 (33,3)
miljoner kronor under 2009. Ackumu
lerat uppgår lämnade aktieägartillskott
jämte ränta för Banverket till 940 (916)
miljoner kronor.

ett beslut i riksdagen som meddelats
verken i deras regleringsbrev. Banverket
och Luftfartsverket ska dessutom fortsätta att löpande tillföra nödvändigt
kapital till bolaget för dess drift.

Bolagsverksamhet
Tunnelpersonalen i Malmö AB
Banverket äger samtliga aktier i Tunnelpersonalen i Malmö AB. Bolagets
huvuduppgift är att för Citytunnel
projektets räkning hyra lokaler och
att tillhandahålla personal, utrustning
och inventarier.

Skandfast Ett HB
Banverket innehar fem procent av an
delarna i handelsbolaget Skandfast Ett
HB. Bolagets uppgift är att förvalta den
fastighet som Banverket hyr för en del
av verksamheten i Borlänge.

Arlandabanan Infrastructure AB
Banverket och Luftfartsverket har ställt
ut en obegränsad kapitaltäcknings
garanti till Arlandabanan Infrastructure
AB. Till grund för detta åtagande finns

Öresundsbron
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Förskotteringslån
Banverket får finansiera järnvägsin
vesteringar med förskottering (lån)

från kommuner eller enskilda i syfte att
tidigarelägga investeringar eller att undvika senareläggningar av investeringar 
i förhållande till gällande banhållningsplan. Medgivandet gäller med vissa
begränsningar. Banverket och regeringen
har beviljat förskottering med totalt 709
miljoner kronor. De ackumulerade kostnaderna för förskotteringarna efter återbetalningar, det vill säga Banverkets
skuld, uppgår vid årets utgång till
449 miljoner kronor. Tabell 23.

Internationellt arbete
Banverket har under året varit starkt
engagerat i en rad frågor som syftar till
att utveckla och förbättra transportmarknaden inom EU. Det gäller särskilt
samarbetet kring Östersjön, ett prioriterat järnvägsnät för gods, Gröna Korri
dorer för mer miljövänliga transporter
och inte minst EU:s framtida transportpolitik. Banverket har också informerat
om svenska erfarenheter. Bland annat har
företrädare för verkets ledning deltagit
i flera viktiga konferenser för att informera om avregleringen av persontrafiken
i Sverige och vårt goda samarbete med
trafikföretagen. Intresset har varit mycket
stort, inte minst från EU-kommissionen.
Sverige har vid flera tillfällen under
2009 lyfts fram som ett föregångsland
inom utveckl ingen av järnvägstransportmarknaden, där Banverket spelar
en betydelsefull roll.
Under året har effektiviseringen av
Banverkets internationella arbete fortsatt. Insatser har gjorts för att renodla
och undvika dubbelarbete, inte minst
i de internationella organisationer som
Banverket medverkar i. Likaså har styrning och ledning i internationella frågor
utvecklats för att säkerställa samordningen internt, liksom samordningen
med regering, riksdag samt andra myndig
heter och i ntressenter. På så sätt har
Banverket bättre och effektivare bevakat
och t illgodosett Sveriges intressen inter
nationellt under 2009.
Under året valdes Banverkets general
direktör som vice ordförande och
styrelseledamot i European Infrastructure
Managers, EIM. Stora insatser har gjorts
under året för att ge organisationen ett
uttalat kundfokus för att bättre kunna
stödja banförvaltarna i sitt arbete med
att möta kundernas behov av säkra,
snabba och kostnadseffektiva trans
porter på järnväg, i samarbete med
övriga trafikslag.
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Banverkets
övrig återrapportering
resultatenheter

Banverkets
resultatenheter
Banverkets hade under 2009 fyra resultatenheter: Banverket Produktion, Banverket ICT,
Banverket Järnvägsskolan och Banverket Materialservice.
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huvudsakligen är konkurrensutsatt.
För denna enhet gäller ekonomiska villkor
som är konkurrensneutrala. Samtliga
enheter bedriver extern uppdragsverksamhet i någon utsträckning.
Styrningen inom Banverkets resultatenheter utövas genom krav från ägaren
Banverket under så företagsliknande former som möjligt. Det innebär att Banverket i styrningen ställer krav på nyckeltal
och avkastning som är i paritet med branschen. Företagsliknande former innebär
också att styrningen utgår från det regelsystem som gäller för bolag. De belastas
därmed av ”skatt” och lämnar utdelning.
För att uppnå konkurrensneutralitet sker
en intern anpassning av de sociala avgifterna till samma nivå som för privata företag för enheten Banverket Produktion.
Riksdagen har efter regeringens utredning och proposition beslutat att bolagisera Banverket Produktion från och med
den 1 januari 2010 i bolaget Infranord AB
samt att aktierna i bolaget förvaltas av
regeringen. Under året har Banverket tillsammans med regeringen arbetat med
förberedelser inför denna bolagisering.

Resultaträkning,
balansräkning och
nyckeltal för Banverkets
resultatenheter
Den sammanlagda nettoomsättningen
för resultatenheterna har ökat under
året, efter interna elimineringar och justering för den vid årsskiftet 2008/09
bolagiserade enheten Banverket Projektering med 927 miljoner kronor till
6 282 (5 355) miljoner kronor. Samtliga
resultatenheter har ökat sin omsättning
med väsentliga belopp och nått sina
högsta nivåer någonsin. Den interna försäljningen inom resultatenhetsgruppen
uppgår till 15 (15) procent av nettoförsäljningen. I de jämförelsetal som anges
i den fortsatta texten har värdena för
Banverket Projektering exkluderats.
Andelen externa uppdrag har ökat till
30,0 procent (27,0 procent) och uppgår nu
till 1 880 (1 433) miljoner kronor. Andelen
interna uppdrag tagna i konkurrens ligger
12)
13)

Banverkets resultatenheter

Resultatenheternas verksamhet domineras av järnvägsentreprenader samt bygg-,
drift- och underhållsproduktion inom
järnvägsspecifika områden, med en
omsättning på 4,4 (4,0) miljarder eller
70 (74)12 procent av resultatenheternas
samlade omsättning. Det näst största
verksamhetsområdet är materialförsörjning med 1,9 (1,4) miljarder i omsättning.
Övriga verksamhetsområden är järnvägsnära ITS13-tjänster, nätkapacitet för
it, telefoni, datatjänster i form av drift
och underhåll och tillhandahållande
av arbetsplatser samt utbildning för
järnvägssektorn. Enheterna finansierar
sin verksamhet genom intäkter från
uppdrag som i huvudsak kommer från
de förvaltande enheterna, men även
från externa företag.
Banverket handlar upp ny- och ombyggnadsverksamhet i konkurrens enligt
bestämmelserna i lagen om offentlig
upphandling. Det innebär att den entreprenadverksamhet som bedrivs inom
Banverket Produktion är fullt konkurrens
utsatt. Drift- och underhållsverksamheten
upphandlas delvis på motsvarande sätt.
Det innebär att Banverket Produktion

2008 exklusive Banverket Projektering
ITS (Intelligenta transportsystem)
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kvar på samma nivå med 44,9 (44,5) procent
eller 2 823 (2 384) miljoner kronor.
Produktionskostnadernas andel av
nettoomsättningen har ökat med 2 procent
enheter till 89 (87) procent.
Försäljnings- och administrationskostnader ligger kvar på samma nivå trots att
det är en enhet mindre. Administrationskostnaderna uppgår totalt för resultat
enheterna till 399 (398) miljoner kronor.
Årets kostnader för bolagisering av
Banverket Produktion ingår i rörelse
resultatet och uppgår till 106 miljoner kronor. Därutöver finns kostnader hos
Banverkets förvaltande enheter, främst
för frågor och åtgärder som rör arkivering
i samband med bolagiseringen.

resultat på 97 (135) miljoner kronor till
1 740 (1 703) miljoner kronor. Genom
förda utdelningar under 2009 uppgick
till 32,4 (23,6) miljoner kronor. Avsätt
ningar till periodiseringsfonder har netto
gjorts med 38 (58) miljoner kronor.
Bland de kortfristiga skulderna är leve
rantörsskulderna väsentligt större än
föregående år.
Banverket Produktion och Banverket
ICT publicerar egna årsrapporter för 2009.
Där redovisas och kommenteras enheternas resultat och verksamhet mer utförligt.
Tabell 24, 25, 26 och 27.

Rörelseresultatet minskade till 125 (314)
miljoner kronor. Rörelsemarginalen
minskade till 2,0 (5,9) procent, huvudsakligen beroende på engångsposter och
kostnader för bolagisering för Banverket
Produktion. Resultat efter finansnetto
blev 96 (251) miljoner kronor. Finans
nettot blev 33 miljoner bättre,
–29 (–62) med de räntesatser som
gällt under året.
Balansomslutningen har fortsatt att
öka något och uppgår nu till 4 197 (3 965)
miljoner kronor. På tillgångssidan är det
främst omsättningstillgångarna som
minskat, huvudsakligen på grund av större lager och kundfordringar. På skuld
sidan ökar det egna kapitalet med årets

Tabell 24

Resultaträkning för Banverkets resultatenheter, miljoner kronor
Nettoomsättning
Produktionskostnader

2009

2008

2007

6 282

5 820

6 028

-5 668

-4 939

-5 087

Bruttoresultat

614

881

940

Försäljningskostnader

-56

-70

-96

administrationskostnader

-342

-478

-407

Jämförelsestörande poster

-109

-1

0

18

-7

33

rörelseresultat

125

324

470

Finansnetto

-29

-58

-64

96

266

406

Övrigt

resultat efter finansnetto

Tabell 26

Tabell 25

Nyckeltal

Balansräkning för Banverkets resultatenheter,
miljoner kronor
Tillgångar
anläggningstillgångar

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2 364

2 435

2 510

588

500

478

1 245

1 170

1 340

0

0

0

4 197

4 104

4 328

lager och pågående arbeten
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
Summa tillgångar

2009

2008

2007

andel externa uppdrag av total, %

29,9

26,6

25,4

andel interna konkurrensutsatta uppdrag, %

44,9

45,0

45,7

Rörelsemarginal totalt, %

2,0

5,6

7,8

Rörelsemarginal externa uppdrag, %

5,8

5,6

7,0

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

4,1

10,8

16,5

Räntabilitet på eget kapital, %

5,7

8,4

15,6

41,5

44,2

38,1

investeringar exkl. telefoni och infrastruktur, mnkr 99

Soliditet, %

eget kapital och skulder
internt eget kapital

1 643

1 667

1 408

97

146

241

1 740

1 812

1 649

81

23

26

914

980

1 092

63

83

75

1400

1 206

1 487

Årets resultat
Summa eget kapital
avsättningar
interna långfristiga lån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

2 457

2 292

2 679

Summa eget kapital och skulder

4 197

4 104

4 328

investeringar i telefoni och infrastruktur, mnkr
Kassaflöde efter investeringar, mnkr
antal tillsvidareanställda vid årets slut

168

122

196

86

62

49

169

47

3 552

3 868

3 956

Nyckeltalsdefinitioner
rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.
räntabilitet på eget kapital: Årets resultat (efter dispositioner och intern skatt) i förhållande till
genomsnittligt eget kapital.
Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Tabell 27

Resultatenheternas verksamhet, miljoner kronor
extern uppdragsverksamhet
2009
2008
2007

Interna ej konkurrensutsatta uppdrag
2009
2008
2007

2009

Totalt
2008

2007

intäkter

1 880

1 550

1 532

2 823

2 622

2 755

1 579

1 648

1 741

6 282

5 820

6 028

Kostnader

-1 771

-1 464

-1 425

-2 919

-2 545

-2 597

-1 468

-1 487

-1 535

-6 157

-5 495

-5 557

109

86

107

-96

77

158

112

161

206

125

324

470

4

-4

-7

-1

1

-5

-31

-55

-52

-29

-58

-64

113

82

100

-96

78

153

80

106

154

96

266

406

resultat
Finansnetto
Årets resultat
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Interna konkurrensutsatta uppdrag
2009
2008
2007
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Banverket Produktion
Banverket Produktion är med en marknadsandel på 65 procent en av de ledande
aktörerna på den svenska järnvägsmarknaden när det gäller drift, underhåll och
anläggningsarbeten. Verksamheten bedrivs i fem affärsområden: Service, Anläggning, Maskin, Tele och Verkstad. Andelen konkurrensutsatt verksamhet var
87 (77) procent vid slutet av 2009. Vid samma tid var 88 procent av Banverkets
spårkilometer avseende underhåll konkurrensutsatt.
Förlorade anbud under 2009 uppgick till 3,0 miljarder kronor jämfört med
1,7 miljarder under 2008. Under 2009 slår förlusten av det förlorade anbudet
Västra Götaland igenom med 1,2 miljarder, vilket påverkat nyckeltalet anbudsframgång till 37 (68) procent. Jämförelser mellan åren måste beaktas med
försiktighet eftersom ett anbud inte alltid avgörs inom samma period som det
lämnades. Andelen försäljning till andra kunder än Banverket har fortsatt att öka
och uppgår nu till 21 (18) procent eller 935 (703) miljoner kronor.
I december 2009 beslutade riksdagen att bolagisera Banverket Produktion i det
nya bolaget Infranord AB, med start den 1 januari 2010. All personal i Banverket
Produktion erbjöds att följa med in i det nya bolaget. Endast ett fåtal valde att
inte följa med.
Nettoomsättningen ökade under året med 481 miljoner kronor till 4 436
(3 955) miljoner kronor eller med 12 procent. Ökningen finns främst inom
affärsområde Anläggning med 498 miljoner kronor. Affärsområde Service ökade
nettoomsättningen marginellt, medan övriga affärsområden, som är betydligt
mindre, minskade något. Marginalerna för vunna projekt är fortfarande små och
kan förutom de generella projektriskerna inom både Anläggning och Service även
påverkas av andelen ingående material, andelen underentreprenörer och andelen
inhyrda produktionsresurser. Förbättringsarbete med bättre projektstyrning och
tidig korrigering i projekt med lönsamhetsproblem är viktiga inslag i det ordinarie
ledningsarbetet. Under året har underhållskontrakt skrivits ned med 20 miljoner
kronor. Resultatet har också belastats med nedskrivningar av anläggningstillgångar med 7 miljoner kronor och avsättning för garantirisker med 7 miljoner
kronor. Redovisningsprinciperna för personalkostnader i samband med sparad
semester har påverkat resultatet med 23 miljoner kronor. Reservering har också
gjorts för personalkostnader, dels av ett frivilligpaket för att minska antalet
anställda med 25 miljoner kronor, dels med 8 miljoner kronor för en så kallad

58 plus-lösning för 10 personer i samband med att Banverket Produktion förlorat
ett servicekontrakt i Västra Götaland. Under året har också underhållsverkstäder
och en verkstad för växelrevisioner avvecklats för tillsammans 9 miljoner kronor.
Bolagiseringskostnaderna uppgår till 106 miljoner kronor och inkluderar avsättning med 14 miljoner kronor för personal som inte valt att gå över till Infranord.
Övriga kostnader för bolagiseringen har avsett kostnader för it-system, kostnader
för extrapersonal då den ordinarie arbetat med förberedelser inför Infranord
samt kostnader för konsulthjälp, bland annat för nytt varumärke.
Rörelseresultatet uppgår till –81 (107) miljoner kronor, med en rörelsemarginal
på –1,8 (2,7) procent inklusive kostnader för bolagisering. Rörelseresultat exklusive
engångsposter och bolagiseringskostnader uppgår till 124 miljoner kronor, vilket
ger en rörelsemarginal på 2,8 procent. Ägarens krav på rörelsemarginal exklusive
bolagiseringskostnader var 3,0 procent.
Resultatet efter finansnetto uppgår till –82 (104) miljoner kronor. Årets
investeringar uppgick till 92 (138) miljoner kronor. Antalet tillsvidareanställda
var vid årets slut 3 040 (3 049). Under året har 89 personer gått i pension och
89 har slutat av andra anledningar.
I årets medarbetarenkät ökade det dynamiska fokustalet med nära tre enheter
till 65 (62,3). En ökning har konstaterats särskilt inom områdena effektivitet,
socialt klimat och lärande i arbetet.
Under 2009 har samtliga processer omarbetats. Arbetet fortsätter under 2010
för att beakta de förändringar som krävs i samband med övergång till aktiebolag.

Tabell 29

Nyckeltal

2009

2008

Rörelsemarginal, %

-1,8

2,7

4,1

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

-8,3

11,2

18,7

Räntabilitet på eget kapital, %

-0,1

6,1

11,4

Soliditet, %

50,1

58,9

50,5

Sysselsatt kapital, mnkr

933

984

950

investeringar, mnkr

92

138

88

Kassaflöde efter investeringar, mnkr

-8

23

131

3 040

3 049

3 159

antal tillsvidareanställda vid årets slut

Tabell 28

2007

Resultaträkning, miljoner kronor
extern uppdragsverksamhet
2009
2008
2007
intäkter
Kostnader
resultat
Finansnetto
Årets resultat

Interna konkurrensutsatta uppdrag
2009
2008
2007

Interna ej konkurrensutsatta uppdrag
2009
2008
2007

2009

Totalt
2008

2007

935

703

691

2 916

2 347

2 505

585

906

1 120

4 436

3 955

4 316

-902

-693

-689

-3 015

-2 298

-2 373

-600

-857

-1 075

-4 517

-3 848

-4 138

33

9

2

-98

49

132

-15

49

44

-81

107

178

0

-1

-2

-1

-2

-6

0

-1

0

-1

-3

-8

33

9

0

-99

47

126

-15

48

45

-82

104

170
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Banverket ICT
Banverket ICT ansvarar för drift, förvaltning av och investering i Banverkets
telekomanläggningar samt drift, förvaltning och support av it-infrastruktur,
it-applikationer och it-arbetsplatser. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena
Nät- och driftstjänster, ITS-tjänster14 och Kontorsnära tjänster. Huvuddelen av
försäljningen går till Banverkets enheter. Övriga kunder, som har 27 (26) procent
av omsättningen, utgörs av telekomföretag, järnvägsföretag, större företag,
Vägverket och den bolagiserade enheten Vectura.
Den 1 november 2009 överfördes enligt beslut av Banverkets och Vägverkets
generaldirektörer cirka 130 medarbetare från Vägverket IT till Banverket ICT. Den
resterande verksamhetsövergången genomfördes den 1 januari 2010. De externa
kostnaderna för verksamhetsövergången 2009, förutom kostnader för flytt och
lokaler, delas lika mellan Banverket och Vägverket. Nettokostnaden för Banverket
ICT i samband med denna förändring under 2009 uppgår till 17 miljoner kronor.
Förutom personalövergången har avtal tecknats med Vägverket om övertagande
av deras kundavtal med Transportstyrelsen.
Verksamheten har också dominerats av ytterligare stora kundprojekt. Två av
projekten avser flytt och utveckling av de bolagiserade enheterna Infranords och
Vecturas it-system. Andra projekt har varit telefoni för SJ och ansvaret för ett
utvecklingsprojekt från Transportstyrelsen, som innebär ett övertagande av driften
av trängselskattesystemet för Stockholm.
Nettoomsättningen för Banverket ICT har, inklusive verksamhetsövertagandet
från Vägverket IT, ökat till 951 (822) miljoner kronor. Av intäktsökningen på 129
miljoner kronor är 69 miljoner kronor intern försäljning inom Banverket, och av
den avser 14 miljoner kronor förberedelser för den bolagiserade resultatenheten
Infranords it-system, och 47 miljoner kronor avser en ökning av entreprenadtjänster inom affärsområdet ITS-tjänster. Försäljningen utanför Banverket
har ökat med 43 miljoner kronor och består av tjänster till Vägverket med 24
miljoner kronor och till Vectura med 15 miljoner kronor. Jämfört med 2008 har
kostnaderna för sålda varor i förhållande till nettoomsättningen ökat till 83 (73)
procent och uppgår till 786 (601) miljoner kronor. Trots omsättningsökningen har
rörelseresultatet minskat med 53 miljoner kronor till 127 (180) miljoner kronor.
Rörelseresultatet har belastats med 24 miljoner kronor som en följd av justerade
avskrivningstider för telefoni- och vissa transmissionsanläggningar. Justeringen
genomförs på grund av teknikskifte mot IP15. I övrigt finns kostnadsökningar för
sammanslagningsprojektet med Vägverket IT, ökade personalkostnader, licens-

kostnader och utökad kostnad för beredskap. De ökade kostnaderna har påverkat
rörelsemarginalen som stannade på 13,4 (21,9) procent för hela verksamheten,
men med stora variationer inom de olika affärsområdena. Ägarens krav på rörelsemarginal för 2009 var 18,7 procent. Kostnaderna för sammanslagningen med
Vägverket IT samt förändrade avskrivningstider har påverkat rörelsemarginalen
med cirka 4 procentenheter. Resultatet efter finansnetto har minskat till 88 (142)
miljoner kronor.
Investeringarna uppgick 2009 till 196 miljoner kronor. De nya kontrakten med
Infranord och Vectura har medfört investeringsökningar på 20 miljoner kronor.
Resterande ökning avser investeringar för ökad service till Banverket Leveransdivisionen.
Under året har Banverket ICT utöver de ovan nämnda förändringarna genomfört ett stort antal åtgärder inom samtliga affärsområden som beslutats i Affärs
plan 2009. Även inom ledning och styrning har ett flertal förbättringsprojekt
redan under 2009 börjat visa synbara resultat.
Trots de stora förändringar som Banverket ICT genomfört under 2009 har
höstens medarbetarenkät endast påverkats marginellt. Enkäten genomfördes
före den formella sammanslagningen med Vägverket IT, och det dynamiska
fokustalet sjönk från 67 till 66. Målsättningen för alla Banverket som helhet är 70.

14)
15)

ITS (Intelligenta transportsystem)
Tillämpning av IP (Internet Protocol)

Tabell 31

Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Soliditet, %
Sysselsatt kapital, mnkr
investeringar, mnkr
Kassaflöde efter investeringar, mnkr
antal tillsvidareanställda vid årets slut

2009

2008

13,4

21,9

26,0

7,8

11,0

13,8
19,2

2007

7,1

12,6

36,8

34,4

29,0

1 617

1 635

1 669

196

99

74

94

168

-144

394

243

230

Tabell 30

Resultaträkning, miljoner kronor
extern uppdragsverksamhet
2009
2008
2007
intäkter
Kostnader
resultat
Finansnetto
Årets resultat

60

Interna konkurrensutsatta uppdrag
2009
2008
2007

Interna ej konkurrensutsatta uppdrag
2009
2008
2007

2009

Totalt
2008

2007

255

213

243

0

0

0

696

610

439

951

822

681

-206

-157

-164

0

0

0

-618

-485

-332

-824

-642

-496

50

55

78

0

0

0

78

125

107

127

180

185

0

-1

-2

0

0

0

-39

-37

-45

-39

-38

-47

50

55

76

0

0

0

39

87

62

88

142

139

Järnvägsskolan svarar för merparten av Banverkets utbildning inom järnvägsområdet. Banverket Järnvägsskolan säljer också kurser till externa kunder. Huvudmarknaden finns hos järnvägsförvaltningar, trafikföretag och entreprenörer.
År 2009 har varit ett framgångsrikt år för Järnvägsskolan. Lågkonjunkturen
har medfört att efterfrågan på Järnvägsskolans kurser varit större än någonsin.
Nettoomsättningen ökade med 11,5 miljoner kronor till 72,9 (61,4) miljoner
kronor eller med 18,7 procent. Andelen försäljning utanför Banverket har ökat
till 49 (38) procent, där Arbetsförmedlingen är den största kunden. Rörelseresultatet blev 5,2 (0,6) miljoner kronor. Det är flera faktorer som bidragit till
resultatförbättringen, förutom den ökade omsättningen och omläggning av
verksamheten till mer efterfrågade kurser. Kostnaderna för produktion i förhållande till nettoomsättningen har minskat till 52 (59) procent. Bland kostnaderna
finns också en del större engångskostnader, till exempel för ledarskapsutbildning
och konsultstöd i samband med uppgradering av ekonomisystemet. Rörelsemarginalen blev 7,1 (1,0) procent, vilket överstiger ägarens krav på 4,5 procent.
Nyckeltalet ”undervisningsgrad”, som visar den tid lärarna använt för att planera,
förbereda och genomföra utbildningen i förhållande till total arbetstid har ökat
till 71,8 (67,8) procent.

Samtliga kurser har ökat i omsättning jämfört med 2008 utom spårsvetsning och
lokförarutbildning. Inom fordonsområdet har trafiksäkerhetsutbildningar ersatt
det efterfrågebortfall som fortsatt under 2009 när det gäller lokförarutbildning.
Den vikande efterfrågeutvecklingen har också lett till att Banverket Järnvägsskolan skrivit ner den loksimulator som tidigare använts, vilket påverkat resultatet
med 3,4 miljoner kronor.
Under 2009 har Banverket Järnvägsskolan genomfört en större organisationsförändring. Medarbetarenkäten under hösten 2009 visade en ökning av det
dynamiska fokustalet till 76,3 (64,1), vilket överträffar målet för 2009 som var 70.
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Banverket Järnvägsskolan

Tabell 33

Nyckeltal
Tabell 32

Resultaträkning, miljoner kronor

Rörelsemarginal, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

2009
73
36

2008
61
24

2007
64
24

rörelseresultat

5

1

5

Sysselsatt kapital, mnkr

Finansnetto

0

-1

-1

resultat efter finansnetto
- varav externa uppdrag

5
2

0
0

4
1

Nettoomsättning
- varav externa uppdrag

2009

2008

7,1

1,0

7,7

18,3

2,0

13,8

2007

Räntabilitet på eget kapital, %

13,8

0,2

22,9

Soliditet, %

50,8

43,6

41,1

29

28

35

investeringar, mnkr

5

4

3

Kassaflöde efter investeringar, mnkr

0

6

6

60

55

52

antal tillsvidareanställda vid årets slut

Banverket Materialservice
Banverket Materialservice svarar för försörjning av järnvägsstrategiskt material
till Banverkets alla anläggningar. Banverket Materialservice ansvarar också för
flödet i hela logistikkedjan, från tillverkare till förvaltning, under anläggningens
hela livslängd. Den externa marknaden omfattas av försäljning till entreprenörer
och till huvudmän för andra järnvägsanläggningar.
Den totala försäljningsvolymen under 2009 nådde sin hittills högsta nivå
med en nettoomsättning på 1 939 (1 410) miljoner kronor, vilket innebär en
ökning med hela 529 miljoner kronor. Säsongen startade tidigt och den blev
därmed lång och med leveranser till många pågående stora investeringsprojekt.
Försäljningen av material till kunder utanför Banverket fortsatte att öka till 654
(494) miljoner kronor, med leveranser bland annat till entreprenörer som Balfour
Beatty, Strukton och Volker Weiss.
Produktionskostnaderna i förhållande till nettoomsättningen har minskat med
2 procent till 96 (98) procent.
Förra årets stora oro på råvaru- och valutamarknaderna med fluktuationer på
stål och drivmedel och med sämre växelkurser och en svagare krona medförde
att Banverket Materialservice under 2009 har genomfört ett flertal förändringar
i de rutiner som reglerar underlag för lagervärde, hantering av råvarupriser och
valutakursförändringar.
Tidig information om materialbehov till planerade projekt och det arbete som
görs före leverans utgör en viktig del i arbetet med att kostnadseffektivt säkra
materialförsörjningen. De områden där det finns en god framförhållning visar

Nettoomsättning
- varav externa uppdrag

16)
Mäter hur väl Banverket Materialservice uppfyller kundens
första önskade leveransdag
17)
Mäter hur väl Banverket Materialservice uppfyller sitt löfte till kund
18)
Fr.o.m. 2010-01-01 Infranord AB

Tabell 35

Tabell 34

Resultaträkning, miljoner kronor

också ett klart bättre resultat. Under 2009 har Banverket Materialservice fortsatt
att förbättra dialogen med kunderna för att få ett underlag till bättre prognoser
för materialförsörjningen. Både servicegrad16 83 (77) procent och leveransprecision17 96 (95) procent från Banverket Materialservice har fortsatt att förbättras.
Målet var 2009 för servicegrad 90 procent och för leveransprecision 95 procent.
Fortfarande är kundernas framförhållning vid beställning att knappt hälften av
alla beställda varor önskas inom en vecka.
Resultatet efter finansnetto uppgår till 85 (5) miljoner kronor, vilket är det
bästa resultat som Banverket Materialservice någonsin visat. Rörelsemarginalen
blev 3,8 (1,8) procent, vilket överstiger ägarens krav som är 3,0 procent. Årets
investeringar har uppgått till 2 (12) miljoner kronor och utgjort kompletteringar
i utrustning för lagerhantering.
Som en följd av bolagisering av Banverket Produktion18 har beslut fattats att
rälsverkstaden i Sannahed ska flyttas till Banverket Materialservice från och med
2010. Förberedelser för detta har genomförts under hösten 2009.

2009

2008

2007

1 939
654

1 410
494

1 503
475

Nyckeltal
Rörelsemarginal, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

2009

2008

3,8

1,8

2,8

14,8

6,2

10,8

2007

rörelseresultat

74

26

42

Räntabilitet på eget kapital, %

29,7

4,5

18,8

Finansnetto

11

-21

-12

Soliditet, %

26,0

22,8

20,2

resultat efter finansnetto

85

5

29

Sysselsatt kapital, mnkr

550

453

390

- varav externa uppdrag

28

7

9

2

12

15

-38

-58

17

58

58

56

investeringar, mnkr
Kassaflöde efter investeringar, mnkr
antal tillsvidareanställda vid årets slut
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medarbetare

Medarbetare
Under 2009 har mycket av arbetet inom området varit inriktat på att förbereda och stödja bildandet
av Trafikverket. För Banverket Produktion har mycket arbete lagts ned på att förbereda bolagiseringen
som genomfördes vid årsskiftet 2009/10.
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Nyckeltal
antal tillsvidareanställda (genomsnitt)
- varav kvinnor
- varav män
antal visstidsanställda (genomsnitt)

Personalstruktur
Antalet tillsvidareanställda har under
2009 minskat något. En viktig anledning
är att Banverket Projektering bolagiserades
vid årsskiftet 2008/09. Banverket har
anställt medarbetare med strategiska
a rbetsuppgifter, framför allt inom investeringssidan, för att klara den stora
mängden investeringar under 2009.
Medelåldern för Banverkets anställda
är 47 år. Medelåldern för kvinnor är
43 år och för män 48 år. När det gäller
ålderstrukturen har Banverket jämnare
könsfördelning i de yngre personal
grupperna och mest män i de äldsta
personalgrupperna. Tabell 36.

Medarbetarperspektivet
I Banverket genomförs regelbundet
medarbetarenkäter. De ger en god bild
av den psykosociala arbetsmiljön och ett
bra underlag för utvecklingsarbetet. En
enkät genomfördes under hösten 2009.
Resultatet visar att den psykosociala
a rbetsmiljön är god, och det sammantagna medelvärdet har höjts med flera
enheter sedan mätningen 2008. Medelvärdet för 2009 var 68 (63).
Under året har individuella styrkort
införts inom hela koncernen. De följer
verksamhetens styrkort och är ett stöd
i att medarbetarna ska känna till verksamhetens mål och känna sig delaktiga
i Banverkets verksamhet. Styrkorten är
ett bra verktyg för att stödja utvecklingen inom områdena målkvalitet och delaktighet, som är förbättringsområden
enligt medarbetarenkäten.

Kompetensförsörjning
En kontinuerlig och aktiv omvärlds
bevakning och omvärldsanalys är en
viktig utgångspunkt och grund för
a rbetet med kompetensförsörjning,
både internt och inom sektorn.

2009
6 213
21 %
79 %

2008
6 534
20 %
80 %

2007
6 510
20 %
80 %

345

325

272

Totalt anställda (genomsnitt)
antal nyanställningar
- varav kvinnor
- varav män

6 558
464
31 %
69 %

6 859
367
35 %
65 %

6 782
265
18 %
82 %

andel avgångar

4,9 %

6,0 %

5,6 %

Banverket fortsätter sitt arbete inom den
sociala dialogen, som är ett samarbete
mellan arbetsmarknadens parter inom
EU. Arbetet är viktigt eftersom frågorna
berör oss allt mer. Arbetet är också en
del av omvärldsbevakningen. De om
råden som berörs är bland annat arbetsmiljö, jämställdhet och social trygghet
för arbetstagare.
Banverket var under ett par dagar
i oktober värd för ett personalchefsmöte
inom The Community of European
Railway and Infrastructure Companies
(CER). Konferensen genomfördes i samarbete med Almega. Mötet inleddes med
presentationer av det svenska järnvägssystemet, med talare från Banverket,
Green Cargo och Almega. Även Närings
departementet deltog i konferensen och
beskrev arbetet med transportfrågorna
under det svenska ordförandeskapet.
Banverket kommer som ett resultat av
mötet att delta i arbetet med en strategi
för det internationella personalarbetet
inom EU-systemets ram.
I projektet ”Samhällbyggare i samverkan” och senare ”Samhällsbyggare i ett
trafikverk” har utbildningen ”Ledarskap
i förändring” arbetats fram tillsammans
med Vägverket för att förbereda cheferna
inför bildandet av Trafikverket. Även etableringen av de gemensamma centren
inom personal- och ekonomiområdet ska
ses i perspektivet av kompetensutveckling och förberedelse inför Trafikverket.
Kompetensförsörjning i sektorn är
numera ett väletablerat samarbete med
många parter från järnvägs- och anläggningsbranschen. Arbetet ger resultat,
och det visar sig bland annat genom att
Banverket i undersökningen Företags
barometern har stigit 10 placeringar och
ligger nu på 33:e plats. Företagsbarometern
vänder sig till studenter. Bland unga
yrkesverksamma har Banverket ökat
i attraktivitet från plats 31 till 25, enligt
Karriärbarometern.

medarbetare

Tabell 36

Arbetet inom sektorn har under 2009
varit fokuserat på att lyfta fram järnvägen och järnvägsbranschen. Den primära målgruppen är ungdomar mellan 15
och 19 år. Syftet och målet med detta arbete är att stärka branschens varumärke
och öka intresset bland ungdomar, så att
fler vill arbeta inom järnvägssektorn.
Mycket arbete har lagts på att stödja
etablering av utbildningar inom det allmänna skolväsendet, och det har gett
bra resultat. På grundskolenivå, årskurs
6–9, har ett utbildningspaket ”Banbrytande teknik” tagits fram under 2009.
Materialet finns nu i ”lådor” att beställa
hos Kungliga Vetenskapsakademin.
Många skolor har anmält intresse, och
120 lärare kommer att få utbildning för
att sedan kunna använda materialet på
skolorna.
På gymnasienivå har sju skolor som
utbildar el- och signaltekniker på elprogrammet och fem skolor som har ban
teknik på bygg- och anläggningsprogrammet
startat. Skolorna finns från Vännäs
i norr till Malmö i söder. I nya gym
nasieskolan, 2011, kommer järnvägs
teknik att finnas som kursplan.
Järnvägsskolans KY-utbildning har
haft ett högt söktryck, och en andra omgång med utbildningen ”Anläggnings
ingenjör inriktning järnväg” har startats.
Inom högskolan pågår ett arbete med
att skapa ett virtuellt järnvägsuniversitet
mellan Lunds tekniska högskola, Luleå
universitet, Chalmers och KTH. Tanken
är att respektive utbildningsanordnare
kommer specialisera sig, medan de
studerande har möjlighet att ”plocka”.
På EU-nivå startar ett projekt, Skillrail, inom sjunde ramprogrammet sitt
arbete i januari 2010. Syftet är att bygga
ett virtuellt järnvägsuniversitet i Europa,
och Sverige är en av deltagarna.
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Hälsoprojekt Rössner

Jämställdhet och
mångfald
Banverket deltar som en av tio myndigheter i ett treårigt program för kvinnors
karriärutveckling i staten. Det över
gripande syftet är att andelen kvinnor
på chefs- och expertfunktioner ska öka
och därigenom bidra till minskade löneskillnader mellan kvinnor och män.
Projektet ”Staten leder jämt” leds och
samordnas av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) – en myndighet
vars uppgift är att bistå regeringen i frågor
om strategisk kompetensförsörjning
inom staten. Från Banverket deltar två
förändringsledare, två framtida ledare
och två personalchefer. Arbetet består
bland annat i att analysera om det finns
dokument och mönster i den egna organisationen som förhindrar kvinnors
utveckling.
Banverket når inte riktigt upp till
målet om jämställda ledningsgrupper,
men är nära målet. Tabell 37.

Arbetsmiljö
Ett stort och viktigt arbete har under
året varit att ta fram styrande och
stödjande dokument på koncernnivå.
Dokumenten behövs för certifiering
enligt standarden OHSAS 18001. Mål
och syfte med arbetet är att Banverket
ska bli certifieringsbart.
En utbildning för skyddsombud har
genomförts, som ett led i att stödja
organisationen i förändringsarbetet
vid Trafikverkets bildande. Programmet
innehöll teori om förändringsarbete,
riskbedömning, stress samt skyddsombudets roll i förändringsarbetet.
I juni genomfördes ett mycket uppskattat seminarium för ledamöterna
i Banverkets skyddskommittéer. Temat
var ny lagstiftning om byggarbetsmiljö
samt det interna arbetet med elsäkerhet.
Inom arbetsmiljöområdet deltar
Banverket även i en del forskningsoch utvecklingsprojekt.

2009-12-31
27 st
37 %
63 %
174 st
33 %
67 %

A
35 %
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Drift och underhåll av järnvägssystem
sker till stor del utomhus på geografiskt
utsträckta anläggningar och på fordon
i trafik. Arbetet ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och erfarenhet,
samtidigt som det ställs höga krav på
trafik- och elsäkerhet. Samtidigt utsätts
medarbetarna för stora risker från om
givande faktorer, som kallt klimat, vilket
definieras som lägre temperatur än 10°C.
Studiens övergripande syfte är att få fram
en metod för profilering av köldkänslighet (jämför med hörselkontroll). För detta
ändamål behöver data samlas in som gör
det möjligt att bättre bestämma köldkänsligheten. I förlängningen förväntas forskningen ge säkrare arbetsmiljö och
förbättrad hälsa, liksom förbättrade arbetsinsatser och kortare tider då spåret är
avstäng för arbeten. Projektledare är Anders Linné och tekn. dr Ulla Juntti.

Sjukfrånvaro, procent

Antalet kvinnor och män i styrelser
och ledningsgrupper

Ledamöter i banverkets ledningsgrupper
– varav kvinnor
– varav män

Prestera i kyla

Tabell 38

Tabell 37

Ledamöter i banverkets styrelse och internstyrelser
– varav kvinnor
– varav män

Med stöd av Banverket gör Karolinska
institutet en hälsostudie inom järnvägssektorn. Den handlar om ohälsa kopplat
till övervikt bland lokförare, bantekniker
och trafikledare. Professor Stefan Rössner
leder forskningsprojektet som genom en
Internetbaserad enkät undersöker levnads
vanor hos anställda på SJ, Veolia, Stockholmståg och Banverket. När deltagarna
fyller i enkäten får de personlig hälsovägledning direkt via datorn. Deltagarna
kan också få hälsorådgivning via telefon,
något som de har visat stort intresse för.
Efter första enkätomgången visade
det sig att den största gruppen på
Banverket är de som har en acceptabel
livsstil (56 procent). Minst är gruppen
med ohälsosam livsstil (4 procent). En
grupp på 25 procent bör se upp med sin
livsstil och 15 procent har en hälsosam
livsstil.
En vetenskaplig rapport om resul
taten kommer att tas fram. Forskningsprojektet pågår till den 31 januari 2011.

2009

2008

2007

Totalt
– varav långtidssjuka (60 dagar eller mer)

2,8
26

3,0
31,9

3,1
36,8

Kvinnor

3,0

3,5

4,1

Män

2,7

2,8

2,8

anställda 29 år och yngre

2,6

2,9

2,6

anställda 30–49 år

2,5

2,5

2,6

anställda 50 år och äldre

3,1

3,6

3,9

medarbetare
Urval för säkerhetsklassade tjänster
Förberedelser pågår även för ett projekt,
”Validitetsstudie rörande urvalstestning
för säkerhetsklassade tjänster på Banverket”, som kommer att genomföras under
2010. Syftet är att undersöka samband
mellan psykologiska faktorer och arbetsprestation för tjänster som har betydelse
för trafiksäkerheten, samt att förbättra
urvalsprocessen för dessa tjänster.

Sjukfrånvaro och hälsa
Banverket har en fortsatt trend med låg
sjukfrånvaro. Kvinnors sjukfrånvaro ligger något högre än männens, men skillnaden är mindre än för jämförbara
branscher inom såväl stat som landsting.
Banverket arbetar intensivt med att
följa upp sjukfrånvaron, och enheterna
har låg sjukfrånvaro som mål i sina styrkort. Målen varierar dock, beroende på
enhetens verksamhet. Inom trafikledningen, där man arbetar dygnet runt,

har Banverket en sjukfrånvaro på
2,8 procent, vilket är mycket lågt för
den t ypen av verksamhet. Tabell 38.
För att kunna behålla den låga
sjukfrånvaron har Banverket satsat
på friskvård. Friskvårdsprogram finns
för hela Banverket, och på huvudorterna finns friskvårdsgrupper. De
genomför aktiviteter på gruppnivå,
så att även den sociala delen av väl
befinnandet ska få sitt.
Under 2009 genomfördes friskprofiler
för medarbetarna inom de förvaltande
enheterna. Resultatet visar att den
psykosociala arbetsmiljön i stort sett
upplevs som god. Medarbetarna har bra
motionsvanor, men flera upplever stress
och har symtom i rörelseorganen.
Friskvårdutbudet är också en viktig
del vid rekrytering, framför allt för
yngre medarbetare. De är intresserade
av hur Banverket arbetar med friskvård
och ser detta som en viktig del vid
anställning.

Under hösten har Banverket liksom
många andra företag arbetat med att
organisera hur verksamheten ska kunna
skötas om influensan i form av pandemin
A (H1N1) skulle drabba många medarbetare. Banverket har följt Arbetsgivar
verkets rekommendation om att anlita
företagshälsovården för att vaccinera
personalen, för att minska smittspridning och avlasta sjukvården. Arbetet har
varit mycket tidskrävande, bland annat
på grund av att Banverket har så spridd
och olika organiserad verksamhet. I
dagsläget finns Banverket på cirka 100
orter.
Alla anställda som har anmält intresse har fått erbjudande om vaccination,
och dessa är i princip nu genomförda.
Sjukfrånvaron har följts veckovis från
vecka 48 och närvaron har varit mycket
hög under hela perioden. Detta arbete
har varit viktigt också ur en lärande
aspekt – hur fungerar verksamheten om
en verklig kris inträffar?
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Resultaträkning
2009

2008

6 735 531
5 206 961
141 827
113 268

18 897 886
4 446 826
120 083
57 578

12 197 587

23 522 373

3 923 618
222 735
6 416 483
278 209
2 759 590

3 973 035
223 241
4 539 174
1 043 440
2 620 091

Summa

13 600 635

12 398 981

Verksamhetsutfall

-1 403 048

11 123 392

0

0

331 974
-331 974

214 695
-214 695

0

0

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag (not 1) 347 459
lämnade bidrag
-347 459

374 668
-374 668

tkr

Kommentarer till resultaträkningen
Banverkets verksamhet finansieras i huvudsak med
anslag och därutöver med lån, avgifter och bidrag
samt balanserade överskott från extern uppdrags
verksamhet under tidigare år.
Verksamheten finansierades under år 2009 till
62 (66) procent med anslagsmedel. Årets intäkt av
anslag kommenteras under anslagsredovisningen.
Intäkterna av avgifter och andra ersättningar har
ökat med cirka 17 procent från föregående år. I tabellen
nedan visas intäkter som avser banavgifter och uppdragsverksamhet. Intäkterna jämförs med beräknade
intäkter i Banverkets regleringsbrev. Uppdragsverksamheten ökar kraftigt jämfört med föregående år främst
nät det gäller entreprenadverksamhet och material
försörjning. Bland större ökningar märks även försäljningen av el till tågtrafiken. Årets externa överskott
uppgår till 113 miljoner kronor, vilket kan nyttjas för
förstärkta banhållningsinsatser under kommande år.
Bidragsintäkterna har ökat jämfört med föregående
år. Bland investeringsprojekten är Kirunaprojektet
den enskilt största bidragsmottagaren, men det
förekommer bidragsintäkter i en rad större och
mindre investeringsprojekt.
I posten finansiella intäkter ingår ersättning utöver
bokfört värde med 104 miljoner kronor i samband
med att det nybildade bolaget Vectura Consulting
AB övertog verksamhet och tillgångar från Banverket
Projektering. Den totala ersättningen från bolaget
lämnades i form av en revers. Reversen har enligt regeringens instruktion överlämnats till regeringskansliet.
De finansiella intäkterna i övrigt har minskat som en
följd av minskat saldo på räntekontot hos Riksgälden.
Kostnaden för personal är oförändrad jämfört med
föregående år. Löneökningar enligt träffade avtal
och rekryteringar som skett under året vägs upp av
minskade kostnader som följd av bolagiseringen av
Banverket Projektering.
Posten övriga driftskostnader innehåller kostnader
för löpande verksamhet samt för investeringar som
aktiveras enligt följande:

VerKSaMheTeNS INTäKTer

intäkter av anslag (not 1)
intäkter av avgifter och andra ersättningar (not 2)
intäkter av bidrag
Finansiella intäkter (not 3)
Summa
VerKSaMheTeNS KOSTNader (NOT 4)

Kostnader för personal (not 35)
Kostnader för lokaler (not 27)
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader (not 3)
avskrivningar och nedskrivningar (not 5)

resultat från andelar i intresseföretag (Not 14)
UPPBördSVerKSaMheT

intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som
inte disponeras av myndigheten (not 6)
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Saldo
TraNSFererINGar

Saldo
Årets kapitalförändring (Not 7)

0

0

-1 403 048

11 123 392

2009

kr

2008

Summa kostnader
för löpande verksamhet
och investeringar

19 696 518 16 046 185

aktivering av kostnader
för investering

-13 283 835 -11 507 011

Kostnader för
löpande verksamhet

6 416 483

4 539 174

Den stora amortering som gjordes i december 2008
har påverkat räntekostnaden positivt för innevarande
år. De finansiella kostnaderna 2008 påverkades också
av att Banverket fick betala räntekompensation till
Riksgälden för förtidsinlösen av lån med 441 miljoner
kronor. Någon motsvarande post finns inte detta år.
Avskrivningar och nedskrivningar uppgår till 2 760
(2 620) miljoner kronor varav 2 527 miljoner kronor
utgörs av avskrivningar på järnvägsanläggningar. De
senare ingår i årets kapitalförändring.
I årets kapitalförändring ingår anslagstilldelning på
898 miljoner kronor som Banverket fått som tillskott
till myndighetskapitalet år 2009. Tillskottet ska
användas för att täcka det underskott som beräknas
uppstå då verksamheten vid Banverket Produktion
överförs till ett av staten helägt aktiebolag.

Intäkter specificerade enligt regleringsbrev, miljoner kronor
					
ack över-/underskott
2008-12-31
Banavgifter

disponerat
överskott

0

2009

Intäkter
beräknat
Utfall

Kostnader
beräknat
Utfall

540

503

540

503

över-/underskott
beräknat
Utfall
0

0

ack över-/underskott
2009-12-31
0

Uppdragsverksamhet
Teletjänster

157

-155

213

255

160

205

53

50

52

entreprenad- och konsulttjänster

156

-155

843

935

821

902

22

33

34

Utbildning
Materialservice och iT

-8

26

36

25

34

1

2

2

-62

300

654

295

627

5

28

27

elförsäljning

0

0

1 011

1 273

1 011

1 273

0

0

0

Fastighetsförvaltning *1)

0

0

30

19

30

19

0

0

0

Övrigt
Summa uppdrag

68

8
62

1) Ingår i verksamhet Underhåll.

0

0

120

397

120

397

0

0

0

383

-380

2 543

3 569

2 462

3 457

81

113

115

TIllGÅNGar

2009-12-31

2008-12-31

		

IMMaTerIella aNläGGNINGSTIllGÅNGar

balanserade utgifter för dataprogram (not 8)

72 116

60 936

Summa immateriella anläggningstillgångar

72 116

60 936

79 489 029
20 859
740 917
47 755 853
835 454

72 747 393
21 107
796 259
37 084 659
969 391

128 842 112

111 618 809

andelar i intresseföretag (not 14)
andra långfristiga värdepappersinnehav (not 14)
andra långfristiga fordringar (not 14)

25
5
3 086

25
5
7 281

Summa finansiella anläggningstillgångar

3 116

7 311

Varulager och förråd (not 15)
Pågående arbeten (not 16)
Förskott till leverantörer

585 610
64 963
35 838

489 399
31 039
57 907

Summa varulager

686 411

578 345

739 609
751 218
7 416

753 862
613 450
22 555

1 498 243

1 389 867

252 123
1 500
312 176

149 843
2 128
226 886

565 799
-105 842

378 857
98 848

1 271 580
31 133

574 811
147 109

MaTerIella aNläGGNINGSTIllGÅNGar

Järnvägsanläggningar, byggnader, mark
och annan fast egendom (not 9)
Förbättringsutgifter på annans fastighet (not 10)
Maskiner, inventarier, installationer m.m. (not 11)
Pågående nyanläggningar (not 12)
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
FINaNSIella aNläGGNINGSTIllGÅNGar

VarUlaGer

FOrdrINGar

Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar
PerIOdaVGräNSNINGSPOSTer (NOT 17)

Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter
avräkning med statsverket (Not 18)
KaSSa Och BaNK

behållning räntekonto i Riksgäldskontoret (not 19)
Kassa, postgiro och bank
Summa kassa och bank

1 302 713

721 650

132 864 668

114 854 893

Statskapital
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag
balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkning

113 234 283
-915 933
163 777
-1 403 048

92 806 823
-882 632
299 299
11 123 392

Summa myndighetskapital

111 079 079

103 346 882

avsättningar för pensioner (not 21)
Övriga avsättningar (not 22)

13 293
584 094

10 921
339 560

Summa avsättningar

597 387

350 481

lån i Riksgäldskontoret (not 23)
Övriga lån
Skulder till andra myndigheter
leverantörsskulder
Övriga skulder (not 24)
depositioner
Förskott från uppdragsgivare och kunder

3 965 500
449 134
713 582
2 240 759
12 100 880
80
8 221

900 000
368 114
716 342
2 100 353
5 244 340
80
48 575

Summa skulder m.m.

19 478 156

9 377 804

1 127 483
4 000
578 563

965 470
4 655
809 601

SUMMa TIllGÅNGar

KaPITal Och SKUlder
MyNdIGheTSKaPITal (NOT 20)

aVSäTTNINGar

SKUlder M.M.

PerIOdaVGräNSNINGSPOSTer (NOT 25)

Upplupna kostnader
oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter
SUMMa KaPITal Och SKUlder

1 710 046

1 779 726

132 864 668

114 854 893

183 075

184 593

aNSVarSFörBINdelSer

Garantiutfästelser (not 26)
Kapitaltäckningsgaranti arlanda infrastructure ab
Garanti avseende lån upptaget av Skandfast ett Hb hos Swedbank

bal ansräkning

tkr

Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Banverkets immateriella anläggningstillgångar består
av balanserade utgifter för främst egenutvecklade
dataprogram. Det ökade värdet av immateriella
anläggningstillgångar beror på pågående investeringar
i datorprogram för olika trafikledningssystem
Värdet av järnvägsanläggningar som färdigställts
under året uppgår till 2 295 miljoner kronor. Därutöver
har etapp 2 av Botniabanan tillförts anläggningsvärdet
med 6 750 miljoner kronor. Avskrivningar och nedskrivningar uppgår till 2 760 (2 620) miljoner kronor
varav 2 527 miljoner kronor utgörs av avskrivningar
på järnvägsanläggningar. Från och med år 2008
tillämpar Banverket differentierade avskrivningstider
på samtliga järnvägsanläggningar. Detta har lett till
att de årliga avskrivningarna sjunkit något.
Värdet av pågående investering i järnvägar ökade
med 10 665 miljoner kronor och uppgick vid årets
slut till 47 756 miljoner kronor. I detta ingår ett
flertal mycket stora järnvägsprojekt, bland annat
Västkustbanan inklusive tunnel genom Hallandsås,
Citytunneln i Malmö, Norge/Vänerbanan, Citybanan
i Stockholm och Ådalsbanan.
Byggandet av Botniabanan ingår inte i de projekt
som Banverket redovisar, eftersom detta projekt drivs
av ett särskilt projektbolag. Bolaget ägs av staten och
berörda kommuner. Botniabanan kommer att ingå
i statens spåranläggningar, och under 2009 har etapp
2 tagits i bruk och därför införlivats i statens spåranläggningar. Den totala projektkostnaden är beräknad
till 13 200 miljoner kronor i 2003 års prisnivå. Under
2006 ingick staten och berörda kommuner ett nytt
huvudavtal. Enligt detta avtal ska Botniabanan hyras
ut till Banverket från år 2010 till 2050. Hyran ska täcka
bolagets avskrivningar och räntor för den gjorda investeringen. Den årliga hyran för Botniabanan är beräknad
till 1 360 miljoner kronor för år 2011 och är sedan
fallande i takt med att räntedelen av hyreskostnaden
minskar. Efter hyrestidens slut har staten genom
Banverket förbundit sig att överta anläggningen för en
köpeskilling som är lika med bolagets aktuella värde.
Förutbetalda kostnader i projekt Citybanan i Stockholm har ökat med 111 miljoner kronor och avser
i huvudsak förskott till leverantörer för byggande
av Vasatunneln och Norrströmstunneln. Ökningen
av övriga upplupna intäkter härrör i huvudsak till
ofakturerade intäkter för el.
Tillgodohavandet på Banverkets räntekonto i Riksgäldskontoret uppgår till 1 272 (575) miljoner kronor.

Ekonomisk redovisning

Balansräkning

Skulder, avsättningar och åtaganden
Statskapitalet ökar med 20 400 miljoner kronor.
Ökningen består av årets tillförda anslagsmedel
för investeringar med 9 300 miljoner kronor samt
årets kapitalförändring 2008 med 11 000 miljoner
kronor. Den höga kapitalförändringen föregående år
beror till stor del på den extra anslagstilldelning för
amortering av lån som Banverket fick 2008.
Avsättningar för ålägganden att åtgärda förorenad
mark har ökat med 185 miljoner kronor till 443 miljoner
kronor. Avsättningar för omställningskostnader inom
Banverket Produktion har gjorts med 53 miljoner
kronor. Under året har avsättning för nya beslut om
delpension gjorts i en omfattning som överstiger den
reducering som sker i takt med att utbetalningar görs.
Under 2009 har lån i Riksgälden tagits för investeringar i infrastrukturen med 3 300 miljoner kronor.
Amortering har gjorts av lån tagna för finansiering av
produktionshjälpmedel inom Banverket Produktion
med 688 miljoner kronor. Upplåningen hos Riksgälden
uppgick vid årets slut till 3 965 miljoner kronor.
Övriga lån har ökat med 81 miljoner kronor och
beror främst på lån från Stockholms läns landsting
med 50 miljoner kronor och från Region Skåne med
80 miljoner kronor. Återbetalning av lån från Falkenbergs kommun har skett med 50 miljoner kronor.
Avtalet med Botniabanan AB om hyra av banan är
att betrakta som ett finansiellt leasingavtal. Övriga
skulder har därför ökat med 6 750 miljoner kronor
motsvarande värdet av den del av Botniabanan som
tagits i drift under 2009.
I övriga förutbetalda intäkter ingår fakturerade
intäkter på 533 miljoner kronor från Stockholms läns
landsting och Stockholms stad avseende Citybanan.
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Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
tkr

Utgiftsområde 22

anslag

1:3 Banverket: administration (ram)
1. banverket (ram)
1:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (ramanslag)
1. Myndighetsutövning (ram)
1:2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)
2. bidrag till inlandsbanan och
Öresundsbro Konsortiet (ram)
3. Sektorsuppgifter (ram)
4. banhållning (ram)
4.1 investeringar i nationell plan (ram)
4.3 drift, underhåll och trafikledning (ram)
4.4 Räntor och återbetalning av lån (ram)

Ingående
överföringsbelopp
2009-01-01
(not 28)

Årets
tilldelning
enligt
regleringsbrev
(not 29)

28 766

776 368

-9 094

796 040

789 798

6 242

28 766

776 368

-9 094

796 040

789 798

6 242

296 126

15 565 249

490

15 861 865

15 445 731

416 134

1 701
1 701

2 000
2 000

3 000
3 000

6 701
6 701

6 161
6 161

540
540

-15 229

426 000

25 000

435 771

436 671

-900

69 546

190 000

-3 000

256 546

236 015

20 531

240 108
-372 343
135 542
476 909

14 049 249
8 315 000
5 334 249
400 000

-24 510

14 264 847
7 942 657
5 470 281
851 909

13 868 884
7 822 002
5 626 777
420 105

395 963
120 655
-156 496
431 804

898 000

898 000

-19 350

7. Underskott myndighetskapital (ram)
1:16 Banverket (ram)
1. banverket (ram)
Totalt alla anslag (not 31)

Omdisponerat
anslagsbelopp

Indrag
av
anslagsbelopp

Totalt
disponibelt
belopp

Nettokostnader

(not 26)

490
-25 000

898 000

Utgående
överföringsbelopp
2009-12-31
(not 30)

-12 350

193 504

181 154

200 504

-19 350

-12 350

193 504

181 154

200 504

-19 350

312 542

16 535 121

16 839 059

16 436 033

403 026

490

-9 094

INKOMSTTITlar

6511

Bidrag till transeuropeiska nätverk (not 6)

331 974

Redovisning mot bemyndiganden
Tilldelad bemyndiganderam på anslag 1:4 banhållning och sektorsuppgifter 78 000 mnkr
mnkr
Ingående
åtaganden
år 2009

Utestående
åtaganden
31 dec 2009

ap.3 Sektorsuppgifter (ram)
ap.4.1 investeringar (ram)
ap.4.3 drift, underhåll, trafikledning och reinvesteringar (ram)
ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån (ram)

106
11 168
2 225
53 843

42
9 086
2 668
60 430

30
4 072
876
1 085

10
2 016
621
1 592

2
1 483
430
1 628

1 515
741
56 125

Summa externa

67 342

72 226

6 063

4 239

3 543

58 381

ap.3 Sektorsuppgifter (ram)
ap.4.1 investeringar (ram)
ap.4.3 drift, underhåll, trafikledning och reinvesteringar (ram)

0
374
2 583

0
219
3 323

0
207
1 235

0
12
849

0

0

623

617

Summa interna

2 958

3 542

1 442

860

623

617

SUMMa ÅTaGaNdeN TOTalT
70 300
75 768

Ingående åtaganden 2009 har justerats i förhållande till utestående åtaganden i årsredovisning 2008

7 505

5 099

4 165

58 998

anslag/anslagsbenämning

Utestående åtagandenas fördelning per år
2010
2011
2012

2013

exTerNa ÅTaGaNdeN

INTerNa ÅTaGaNdeN
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Anslagsförbrukningen under året ligger en halv procent under årets tilldelade anslag.

Låneram och krediter.
- Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2009 redovisas
i not 23.
- Lån från kommuner och enskilda för finansiering i järnvägsanläggningar har upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för år 2009 anger.
- Utnyttjande av disponibla anslagskrediter redovisas i not 30.

Räntor, hyror och återbetalning av lån
Ränte- och hyreskostnader uppgick sammanlagt till 374 (1 037) miljoner kronor
för lånefinansierade järnvägsinvesteringar. Räntebelastningen gäller såväl på
gående investeringar som oavskrivet värde av färdigställda anläggningar. Posten
Ränta prioriterade projekt avser de pågående projekten Citybanan i Stockholm,
Mjölby-Motala och Trollhättan-Göteborg. Hyra och ränta Botniabanan avser
ersättning för ränta avseende de drifttagna etapperna.
	Anslaget Räntor och återbetalning av lån har även belastats med avskrivning
på elanläggningar och leasade matarledningar. Anslaget har tillgodoräknats
ersättning för kapitalkostnader gällande nämnda anläggningar inom
Stockholmsområdet.
2008 amorterade Banverket i enlighet med regeringens direktiv hela den
befintliga låneskulden i Riksgälden på 12 949 miljoner kronor som var upptagna
för järnvägsinvesteringar.
	Den stora skillnaden i räntekostnader mellan 2009 och 2008 beror huvud
sakligen på nämnda extra amortering 2008, vilken till stor del innebar förtids
inlösning av lån med bunden ränta.

Administration
Kostnaderna på administrationsanslaget är något högre än årets tilldelade
anslag men 6,2 miljoner kronor lägre än totalt disponibelt belopp. Anslaget har
under året belastats med omställningskostnader med anledning av bolagiseringen
av Banverket Produktion med 111 miljoner kronor.
Löpande verksamhet
Den sammanlagda kostnaden för löpande verksamhet är 123 miljoner högre
än föregående år. Finansieringen av löpande verksamheten har under året skett
med 5 838 miljoner kronor av anslagsmedel och 380 miljoner kronor av balanserat
resultat från extern uppdragsverksamhet.
Investeringar i järnvägsanläggningar
Årets investering i järnvägsanläggningar uppgick till sammanlagt 11 427
(10 141) miljoner kronor. Av detta direktfinansierades 7 799 miljoner kronor med
anslagsmedel. Investeringar under året för 3 628 miljoner kronor finansierades
med lån hos Riksgäldskontoret. Av de lånefinansierade investeringarna avsåg
2 516 miljoner kronor projekt som särskilt prioriterats av regeringen.

ansl agsredovisning

Kommentarer till anslagsredovisningen

Anslag 1:4 ap.1.2
Handläggning av bidrag till regionala spårfordon har finansierats
från anslagsposten.
Anslag 1:4 ap.2
Till Inlandsbanan AB har ett bidrag utbetalats på 112 miljoner kronor. Till
Öresundsbro konsortiet har ersättning utbetalats med 324,7 miljoner kronor.
Anslag 1:4 ap.3
Från anslagsposten betalas kostnaderna för Sveriges Järnvägsmuseum.
Anslag 1:4 ap.4.1
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende
villkorat aktieägartillskott till SVEDAB eller kapitaltäckningsgaranti till Arlanda
banan Infrastructure AB.
	Banverket har inte utfört investeringar på andra infrastrukturförvaltares
järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät.
	Banverket har finansierat åtaganden avseende Citytunneln i Malmö.
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon har
utbetalats med 195,7 miljoner kronor.
Anslag 1:4 ap.4.3
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har betalats 863 tusen
kronor som abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel.

Ekonomisk redovisning

Finansiella villkor

Underskott myndighetskapital
Banverket har under 2009 fått en särskild anslagspost på 898 miljoner kronor
som tillskott till myndighetskapitalet. Tillskottet ska användas för att täcka det
underskott som beräknas uppstå då verksamheten vid Banverket Produktion
överförs till ett av staten helägt aktiebolag.

2009

2008

2007

Ränta elanläggningar
Ränta Sl och Grödingebanan
Ränta arlandabanan infrastructure ab
Ränta tidigarelagda investeringar
Ränta prioriterade projekt
Hyra teleanläggningar
Hyra matarledningar
Hyra och ränta botniabanan
Markanskaffning botniabanan

6
0
34
0
22
119
19
180
-6

292
68
40
0
156
111
14
31
325

256
71
39
116
99
119
15

Summa ränte- och hyreskostnader för lånefinansierade järnvägsanläggningar

374

1 037

655

avskrivningar av el, Sl och Grödingebanan
Återbetalning av lån för tidigarelagda investeringar
ersättning för kapitalkostnader
Övrigt

46
0
-49
49

327
12 981
-50
26

409
3 379
-51

Netto att avräkna mot anslaget räntor och återbetalning av lån

420

14 321

4 392

mnkr

-60
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Finansieringsanalys
tkr

2009

2008

-10 841 045

- 9 778 665

6 735 531
5 206 961
25 115
9 268

18 897 886
4 446 826
31 394
57 578

drIFT
Kostnader (not 32)
FINaNSIerING aV drIFT

intäkter av anslag
intäkter av anslag och andra ersättningar
intäkter av bidrag (not 33)
Övriga intäkter
Summa medel som tillförts för finansiering av drift

11 976 875

23 433 684

Ökning (-) av lager
Ökning (-) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) av kortfristiga skulder

-96 210
-420 974
7 212 079

-22 891
174 783
3 547 080

Kassaflöde från drift

7 830 725

17 353 991

INVeSTerINGar

		

investeringar i finansiella tillgångar
investeringar i materiella tillgångar
investeringar i immateriella tillgångar

4 195
-19 960 202
-33 871

3 773
-15 206 374
-21 130

Summa investeringsutgifter

-19 989 878

-15 223 731

3 753 400
-687 900
9 353 043
116 711

2 980 000
-14 380 000
8 653 189
88 689

FINaNSIerING aV INVeSTerINGar

lån från Riksgäldskontoret
- amorteringar
Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten
bidragsmedel som erhållits för investeringar (not 33)
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringsverksamhet

12 535 254

-2 658 122

Kassaflöde till investeringar

-7 454 625

-17 881 853

UPPBördSVerKSaMheT
intäkter av avgifter mm samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten
Inbetalningar i uppbördsverksamhet
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet

		

331 974
331 974
-331 974

214 695
214 695
-214 695

0

0

-347 459
-347 459

-374 668
-374 668

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

347 459

374 668

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet

347 459

374 668

Kassaflöde från uppbördsverksamhet

TraNSFererINGSVerKSaMheT
lämnade bidrag
Utbetalningar i transfereringsverksamhet
FINaNSIerING aV TraNSFererINGSVerKSaMheT

Kassaflöde från transfereringsverksamhet
FöräNdrING aV lIKVIda Medel

0

0

376 101

- 527 862

820 768
-11
696 768
-115 965
-204 691

1 348 630
-2
-1 121 792
89 757
504 175

376 101
1 196 869

-527 862
820 768

SPecIFIKaTION aV FöräNdrING aV lIKVIda Medel
likvida medel vid årets början
Minskning (-) av kassa och postgiro
Minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Ökning (+) av banktillgodohavanden
Ökning (+) av avräkning med statsverket
Summa förändring av likvida medel
likvida medel vid årets slut

72

mnkr

2009

2008

2007

2006

2005

4 592
3 965

16 400
900

18 400
12 300

17 300
14 200

15 000
13 179

1 409
964

1 407
534

1419
601

1 208
560

1 120
84

1
1

1
40

16
23

3
5

15
15

0
5 207
3 083

0
4 447
2 806

0
3 869
2 568

0
3 556
2 364

0
3 051
2 038

1 551
20

1 391
28

1 356
7

1 099
31

1 084
0

lÅNeraM rIKSGäldSKONTOreT

beviljad låneram
Utnyttjad låneram ackumulerat
KONTOKredITer hOS rIKSGäldSKONTOreT

beviljade kontokrediter
Maximalt utnyttjade kontokrediter under året
räNTeKONTO

Räntekostnader
Ränteintäkter

Ekonomisk redovisning

Uppgifter enligt 2 kap, §4, Förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Sammanställning över väsentliga uppgifter

aVGIFTSINTäKTer

intäkter som inte disponeras av banverket
intäkter som disponeras av banverket
intäkter enligt budget i regleringsbrev
aNSlaGSKredIT

beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit

447

300

440

58

357

Belopp intecknade av framtida åtaganden

Utgående överföringsbelopp

75 768

71 756

54 076

18 389

18 789

Summa tilldelade bemyndiganden

78 000

74 000

70 000

28 000

25 000

6 127
6 588
3,8

6 188
6 534
3,1

6 053
6 518
2,8

6 088
6 552
2,5

6 333
6 545
2,2

-1 403

11 123

-1 854

-1 834

-1 908

164

299

199

108

33

aNSTällda

Årsarbetskrafter
Medeltal anställda (inklusive projektanställda)
driftskostnad/årsarbetskraft 1)
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

1) Driftkostnad har beräknats som verksamhetsvolym enligt resultatredovisningen (tabell Banverkets verksamhetsvolym) reducerad med avskrivningar, finansiella kostnader och transfereringar.
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noter

Ekonomisk redovisning

Noter
Redovisningsprinciper
Allmänt
Banverkets årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndig
heters bokföring samt de undantag från EA-regler som regeringen meddelat
i regleringsbrevet för år 2009.
I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande
verksamheten. I resultatredovisningen ingår även utförda investeringar
i järnvägsanläggningar.

Anslag och intäkter
Banverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom statliga anslag.
Avräkning mot anslagen görs för den löpande verksamheten med redovisade
kostnader efter avdrag av intäkter i den anslagsfinansierade verksamheten.
Investering i järnvägsanläggningar anslagsavräknas normalt då investeringen
utförs. Sådana anslagsmedel tillförs statskapitalet och redovisas därför inte
i resultaträkningen.
Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för järnvägsinvesteringar
som finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Tidpunkten för anslags
avräkning för sådana lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen.
Lånefinansierade investeringar i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa
anläggningar i Stockholms¬området anslagsavräknas i normala fall i takt
med amorteringar vilka baseras på planenliga avskrivningar. Lånefinansierade
investeringar genom projekt som regeringen särskilt pekat ut kommer att
anslagsavräknas i takt med amorteringar som ska göras under 25 år från det
att respektive anläggning tagits i drift.
Investering i järnvägsanläggningar som tidigareläggs genom tillfällig finans
iering med lån från externa intressenter anslagsavräknas då lånen återbetalas.
Banverket ansvarar för uppbörd av avgifter för trafik på statens spåranlägg
ningar enligt järnvägsförordningen (2004:526). Avgifterna disponeras av
Banverket för finansiering av banhållning.
Externa uppdrag utförs mot ersättning enligt villkor i regleringsbrev. Banverket
disponerar de intäkter som uppkommit i de externa uppdragen. Resultatet
av de externa uppdragen redovisas i resultaträkningen (ingår i årets kapital
förändring) och balanseras till kommande år.
Successiv vinstavräkning tillämpas för konsult- och entreprenaduppdrag.
Periodisering görs av inkomster och bidrag. Bidrag från EU bokförs dock vid
mottagande och inleverans till statsverket.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt gällande bestämmelser för
statliga myndigheter.

Järnvägsanläggningar inklusive eldriftsoch teleanläggningar
Från och med 1996 redovisar Banverket samtliga investeringar i järnvägsanläggningar som tillgång i balansräkningen. Anslagsmedel för utförda investeringar
tillförs statskapitalet. Anläggningarna värderas till full produktionskostnad
oberoende av finansieringsform. Eventuell extern finansiering tillförs stats
kapitalet. Mervärdesskatt ingår i anskaffningsvärdet för anläggningar anskaffade
före 1 juli 1991. Anskaffningskostnad för mark särredovisas från och med år
2002. Mark anskaffad före år 2002 redovisas till ett standardvärde av en krona
per kvadratmeter. Mark anskaffad från och med år 2002 är redovisad till faktisk
anskaffningskostnad.
Banverket har träffat avtal som innebär finansiell leasing gällande Botnia
banan och vissa eldriftsanläggningar. Dessa anläggningar är aktiverade i balans
räkningen. Avtalade leasingavgifter redovisas som skuld. Leasingavgiften utgör
grunden för anslagsavräkningen. Leasade anläggningar skrivs av enligt de principer
som gäller för Banverkets egna anläggningstillgångar.
Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående
nyanläggningar. Ränta under byggnadstid aktiveras inte då anslagsavräkning
av räntan görs i takt med byggandet. I värdet för Botniabanan, vilken upplåts
av Botniabanan AB, ingår ränta under byggnadstid eftersom anslagsavräkning
görs under hyrestiden. Projekteringskostnader för planerade järnvägsinvesteringar
aktiveras som pågående nyanläggning. Invärdering från pågående investerings
projekt till färdigställd anläggning sker normalt i samband med att anläggningen
tas i bruk.

Byggnader, maskiner och inventarier
Anskaffade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna
verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaffningskostnad. Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag.
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Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga
anskaffningsvärde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning
av tillgångarnas ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:
immateriella anläggningstillgångar
Järnvägsanläggningar
eldriftanläggningar
Teleanläggningar
byggnader

5 år
25–110 år
10–35 år
5–20 år
10–35 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet

7–15 år

Maskiner och inventarier

3–25 år

Från och med år 2008 tillämpas differentierade avskrivningstider för samtliga
järnvägsanläggningar. Fram till och med år 2007 tillämpades en genomsnittlig
avskrivningstid, beräknad som ett genomsnitt av livslängden för de anläggnings
typer som normalt förekommer i en järnvägsanläggning för huvuddelen av järnvägsanläggningarna. Differentierade avskrivnings¬tider för järnvägsanläggningar
tillämpades endast för eldrift- och teleanläggningar (som finansierats med lån).
Samtliga avskrivningar redovisas i resultaträkningen. Avskrivning på järnvägs
anläggningar där anslagsavräkning skett redan vid investeringens genomförande,
ingår i årets kapitalförändring.

Aktier och andelar
Andelar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Varulager och förråd
Varulager och förråd består i huvudsak av material för underhåll och 
reparation av anläggningar. Värdering sker enligt lägsta av anskaffningsvärde
enligt FIFU-principen och verkligt värde. Inkuransberäkning har gjorts efter
individuell prövning.

Fordringar
Fordringar tas upp till de belopp som de beräknas inflyta med. Reservering för
osäkra fordringar har gjorts efter individuell prövning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta tas i bokslutet upp till aktuell växelkurs
på balansdagen.

Avsättningar
Avsättning för åtgärdande av miljöstörningar görs då det finns ett föreläggande från miljömyndigheten. Avsättning görs för kostnader för avveckling
av fastigheter då beslut fattats om sådan avveckling. Avsättning görs för åtgärdande av brister i färdigställd anläggning som identifierats i samband med
slutbesiktning. Avsättningar för garantiåtaganden för externa uppdrag görs
enligt Redovisningsrådets rekommendation RR16. I övrigt görs avsättningar
enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).
Avsättning görs för ersättning till uppsagd personal då beslut om uppsägning
fattats. Avsättning görs för ersättning till personal som erbjudits förtida
pensionering då beslut om detta fattas. Avsättning görs för skadeståndskrav i
entreprenader då framställan om sådan gjorts och det bedömts sannolikt att
skadestånd kommer att betalas.

Undantag från EA-regler
I regleringsbrevet för år 2009 meddelas Banverket följande undantag från
de generella EA-reglerna för statliga myndigheter:
• Banverket får utan hinder av vad som anges i 16 § anslagsförordningen
(1996:1189) avräkna kostnader det budgetår verksamheten utförs.
• Banverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjnings
förordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av
sina lån med beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.
• Banverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen
(1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents
ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Resultatet av
avgiftsbelagd verksamhet får, efter balansering, disponeras av Banverket
för att finansiera banhållningskostnader.
• Banverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen
(1996:1188) enligt de villkor som anges under punkt 6 Övriga villkor
i regleringsbrevet.
• Banverket får utan hinder av vad som anges i 15 a § kapitalförsörjnings
förordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke statliga medel som
inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

Not 1 Intäkter av anslag		
tkr
ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning
anslagsmedel som tillförts myndighetskapital
för investering i järnvägsanläggningar
Redovisade intäkter av anslag enligt resultaträkning
Varav
Verksamheten, intäkter av anslag
Transfereringar,
Medel som erhållits från statsbudgeten

Not 5 forts.
2009

2008

16 436 033

27 925 744

-9 353 043
7 082 990

-8 653 190
19 272 554

6 735 531

18 897 886

347 459

374 668

Maskiner, transportmedel och inventarier
immateriella anläggningstillgångar
Summa avskrivningar

tkr
avgifter för tillträdestjänster till
statens spåranläggningar

2009

2008

502 805

514 266

Verksamhet med övriga ersättningar som disponeras av Banverket
Teletjänster
elförsäljning
entreprenad- och konsulttjänster
Utbildning
Materialförsäljning
ersättning för kapitalkostnader
Stationer vid tunnlar i Stockholm och Malmö
Övrigt

255 000
1 273 405
935 000
36 000
654 000
49 472
737 817
763 462

213 000
1 164 004
820 000
24 000
494 000
49 652
598 157
569 747

Summa övriga ersättningar

4 704 156

3 932 560

Summa intäkter och övriga ersättningar

5 206 961

4 446 826

i summa övriga ersättningar ovan ingår följande
ersättningar som regleras i avgiftsförordningen paragraf 4:
- tidskrifter och andra publikationer
13
- konferenser och kurser
39 589
- lokaler
30 135
- utrustning (uthyrning)
85
- tjänsteexport
36 000

0
25 520
26 551
40
51 000

byggnader och markanläggningar
Maskiner, transportmedel och inventarier
immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
omsättningstillgångar

tkr

2009

2008

Finansiella intäkter
Räntekonto hos Riksgäldskontoret
ersättning utöver bokfört värde för överlåtelse
av verksamhet och tillgångar från banverket
Projektering till VeCTURa Consulting ab.
Övriga finansiella intäkter

1 090

39 911

104 000
8 179

0
17 667

Summa Finansiella intäkter

113 268

57 578

Ränta lån i Riksgäldskontoret
Räntekompensation förtidsinlösen lån RGK
Räntekonto hos Riksgäldskontoret
Finansiell avgift botniabanan
Övriga finansiella kostnader

80 182
0
1 364
179 851
16 812

518 047
441 157
1 222
42 875
40 139

Summa finansiella kostnader

278 209

1 043 440

Not 4 Verksamhetsvolym			
I resultaträkningen redovisas inte kostnaderna för verksamheten investering i
järnvägsanläggningar eftersom dessa investeringar aktiveras i balansräkningen.
Den samlade verksamheten, inklusive järnvägsinvesteringar redovisas i resultatredovisningen (tabell 1 Banverkets verksamhetsvolym).

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar
2009

2008

1 967 062
560 856
22 699
5 844

1 938 722
467 674
22 308
5 181

Avskrivningar
anslags- och externfinansierade järnvägsanläggningar
lånefinansierade järnvägsanläggningar*
byggnader och markanläggningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

2 714 548

2 592 899

761
12 321
11 500
9 617
10 844

2 779
2 817
0
12 263
9 333

45 042

27 192

2 759 590

2 620 091

Not 6 Bidrag till Transeuropeiska nätverk m.m.
2009

tkr

2008

Följande bidrag från eU har utbetalats till banverket för järnvägsinvesteringar
Citytunneln
Västra stambanan/
Södra stambanan
Triangelspår
Göteborgs hamn
Haparandabanan
Haparandabanan
STM
ostlänken
Götalandsbanan
ombyggnad Malmö C

bidrag byggande

219 722

161 848

bidrag byggande

79 749

0

bidrag utredning
bidrag byggande
bidrag utredning
bidrag utredning
bidrag utredning
bidrag utredning
bidrag utredning

0
0
0
0
0
5 417
27 086

10 482
26 094
4 465
4 811
6 995
0
0

331 974

214 695

2009

2008

Not 7 Årets kapitalförändring
tkr

av- och nedskrivningar anslags- och externfinansierade
- järnvägsanläggningar
-2 390 479
anslagstilldelning för amortering avseende
lånefinansierade järnvägsanläggningar
46 335
anslagstilldelning för amortering
bidrag för investeringar
116 711
Ränta betalningsutfästelse intresseföretag
-24 010
Kompensation för överlämnad
reversfordran till Regeringskansliet.
217 800
Resultat externa uppdrag
112 594
anslagstilldelning för underskott myndighetskapital vid
bolagisering av banveket Produktion.
898 000
disponering av balanserat överskott
-380 000
Summa

Finansiella kostnader

tkr

Summa avskrivningar och nedskrivningar

Summa bidrag

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader		

149 157
9 857

Nedskrivningar

Summa nedskrivningar

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

146 895
11 193

Ekonomisk redovisning

noter

Not 1–37

-1 403 048

-1 963 272

12 949 000
88 689
-33 302
0
82 277
0
0
11 123 392

de externa uppdragen avser verksamhet inom banverket Produktion,
banverket iCT, banverket Järnvägsskolan och banverket Materialservice.

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
2009

2008

ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Överlåtelse Projektering
Försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde

141 365
35 721
-6 056
-13 711
157 320

120 235
21 130

ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Överlåtelse Projektering
Försäljning/utrangering
ackumulerad avskrivning

-77 262
-11 192
4 205
2 212
-82 038

-67 405
-9 857

ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
ackumulerad nedskrivning

-3 167
0
-3 167

-3 167
0
-3 167

Planenligt restvärde

72 116

60 936

tkr

141 365

-77 262
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Ekonomisk redovisning

Not 9 Järnvägsanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom
anslags- och
externfinansierade
järnvägsanläggningar

tkr

ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från
pågående investering
Försäljning/utrangering

lånefinansierade
järnvägsanläggningar

Byggnader och
markanläggninga

2009

2008

2009

2008

2009

2008

85 551 902
0

84 074 915
0

21 498 735
0

17 587 463
3 688 000

803 309
85 280

805 350
2 725

1 109 384
0

1 585 041
-108 055

1 185 329
6 750 000

244 948
-21 676

28 435
12 488

8 292
-13 058

929 513

803 309

Utgående anskaffningavärde

86 661 286

85 551 901

29 434 064

21 498 735

ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-24 833 228
-1 967 062

-23 019 888
-1 938 722

-10 179 842
-560 856

-9 712 042
-467 674

0

-126

Försäljning/utrangering

0

125 383

-26 800 289

-24 833 227

0
0

0
0

0
0

0
0

Försäljning/utrangering

0

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

0

Planenligt restvärde
59 860 997
Årets nedskrivningar i samband
0
med utrangering/försäljning

60 718 674
0

ackumulerad avskrivning
ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Mark
2009

2009

2008

380 716 337 564
118 330 40 569

108 234 661
203 610

102 805 292
3 731 294

0
2 583

2 323 149
6 760 174

1 838 281
-140 206

496 731 380 716

117 521 594

108 234 661

-35 487 268
-2 550 617

-33 194 594
-2 428 704

0
-2 315

-474 199 -462 664
-22 699
-22 308

0
0

0
0

10 773

0

0

5 321

136 030

-491 577 -474 199

0

0

-38 032 564

-35 487 268

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 693 366

11 318 893

437 935

329 110

496 731 380 716

79 489 029

72 747 393

0

0

-761

-2 779

-761

-2 779

-10 740 698 -10 179 842

5 321

Tot
2008

0

0

Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar och Botniabanans etapp
1 och 2 ingår i posten lånefinansierade järnvägsanläggningar. Anskaffningsvärde
för eldriftsanläggningarna är 310 887 tkr (310 887 tkr) ackumulerad avskrivning
uppgår till 212 909 tkr (197 875 tkr). Dessa objekt redovisas som finansiell
leasing fr o m år 2002. I redovisade kostnader för den finansiella leasingen ingår
variabla avgifter som är beroende av ränte- och indexjusteringar enligt träffade
avtal. För år 2009 uppgår dessa variabla avgifter till 8 miljoner kronor. Avtalen
har träffats mellan åren 1987 och 1995. Avtalen sträcker sig fram till år 2025,
medan Botniabanan ingår fr o m år 2008 med en avtalstid fram till 2050.
Anskaffningsvärdet för botniabanan uppgår till 10 438 000 tkr (3 688 000 tkr)

och avskrivningar har skett med 116 512 tkr (12 323 tkr) . Beträffande leasingsskuld
se not 24. I Banverkets markinnehav ingår mark som anskaffats för byggande
av Botniabanan. Denna markanskaffning finansieras av Botniabanan AB fram
till drifttagandet av banan. Hittills har mark avseende etapp 1 och 2 upptagits
i Banverkets redovisning till 75 mkr.
		

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Not 11 Maskiner, inventarier och transportmedel

tkr
ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från pågående investering
Försäljning/utrangering

Taxeringsvärden

För Banverkets fastigheter finns 2009 års taxeringsvärden tillgängliga.
Dessa uppgår till totalt 249 miljoner kronor.

2009

2008

50 099
5 699
4 511
-6 036

48 921
3 632
735
-3 189

ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från pågående investering
Försäljning/utrangering

tkr

2009

2008

3 428 992
88 725
38 578
-465 105

3 318 586
118 457
80 940
-88 991

Utgående anskaffningsvärde

54 273

50 099

Utgående anskaffningsvärde

3 091 189

3 428 992

ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering

-28 992
-5 844
1 422

-24 612
-5 181
801

ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering

-2 626 136
-146 895
432 791

-2 564 553
-149 157
87 574

ackumulerad avskrivning

ackumulerad avskrivning

-2 340 240

-2 626 136

-6 597
-3 435

-6 597
0

-33 414

-28 992

ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

0
0

0
0

ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-10 032

-6 597

20 859

21 107

740 917

796 259

0

0

Planenligt restvärde
Årets nedskrivningar i samband
med utrangering/försäljning

-8 886

-2 817

Planenligt restvärde
Årets nedskrivningar i samband
med utrangering/försäljning

Not 12 Pågående nyanläggningar
tkr

anslags- och
externfinansierade
investeringar

lånefinansierade
investeringar

Summa

2009

2008

2009

2008

2009

2008

ingående pågående anläggning
Årets anskaffning
Försäljning/utrangering
omklassificering till färdig anläggning
neskrivning av pågående investering

28 566 805
9 400 537
-2 040
-1 109 384
-9 617

21 489 335
8 691 059
-16 376
-1 585 041
-12 172

8 489 456
3 600 187
-604
-1 213 764
0

6 116 677
2 609 735
16 376
-253 240
-92

28 398
43 130
5 838
-43 089
0

32 070
78 003
0
-81 675
0

37 084 659 27 638 082
13 043 854 11 378 797
3 194
0
-2 366 238 -1 919 956
-9 617
-12 264

Utgående anskaffningsvärde

36 846 301

28 566 805

10 875 275

8 489 456

34 277

28 398

47 755 853 37 084 659

Not 13 Beredskapstillgångar
tkr
Totalt lagervärde beredskapsmaterial
Varav finansierat med anslagsmedel
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Maskiner, inventarier
och transportmedel

Bokfört värde

2009

2008

2 156
-2 156

2 156
-2 156

0

0

2009

2008

Intresseföretag
vid årets slut, tkr

tkr

Förändringar under året
Andel av resultat
Aktieägartillskott

2009

2008

2009

2008

2009

2008

25

25

0

0

0

0

25

25

0

0

0

0

Tunnelpersonalen i Malmö ab

För Tunnelpersonalen i Malmö AB har andelarna värderats utifrån bokslut 2009.
Ingen utdelning har mottagits under 2009.

andra långfristiga värdepappersinnehav

andelar i handelsbolag
2009-12-31

antal

andel
%

nominellt
värde kronor

Överkurs
kronor

anskaffningsvärde totalt tkr

1

5

5 000

0

5

Skandfast ett Hb

Ekonomisk redovisning

andelar samt kapital- och
aktieägartillskott

noter

Not 14 Andelar i intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav

Andra långfristiga fordringar						
Posten avser i huvudsak långfristig fordran på SJ AB för utförda entreprenadarbeten, samt fordran på Jubo Tech avseende spårbyteståg SBM 8001.

Not 15 Varulager

Not 16 Pågående arbeten
2009

2008

Material i lager
avgår inkurans

601 987
-16 377

515 384
-25 985

Totalt

585 610

489 399

tkr

Not 18 Avräkning statsverket
2009

tkr

Not 17 Periodavgränsningsposter
2009

2008

Förutbetald hyreskostnad botniabanan ab
25 429
Förutbetalt underhållsbidrag inlandsbanan ab
28 000
Förutbetalda entreprenadkostnader projekt Citybanan 112 171
Upplupna bidragsintäkter - statliga
1 500
Upplupna avgifter enligt järnvägsnätsbeskrivningen 231 783
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
166 916

12 046
28 000
894
2 128
172 500
163 289

Summa periodavgränsningsposter

378 857

tkr

565 799

2009

2008

1 271 580
1 408 600

574 811
1 407 400

tkr

Saldot på räntekontot består till 100 % av anslagsmedel

Uppbörd
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till
icke räntebärande flöde

2008
		

-331 974

-214 695

331 974

214 695

Skulder/Fordringar avseende Uppbörd

0

0

anslag i räntebärande flöde
ingående balans
Redovisat mot anslag
anslagsmedel som tillförts räntekonto

		
98 848
16 436 033
-16 640 724

-412 001
27 925 744
-27 414 895

-105 843

98 848

Skulder/Fordringar avseende anslag
i räntebärande flöde

Not 19 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
behållning räntekonto
Räntekontokredit

Pågående arbeten består av ej avslutade entreprenaduppdrag som i huvudsak
utförts av Banverket Produktion och Investeringsdivisionen.

övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i riksbanken
ingående balans
0
inbetalningar i icke räntebärande flöde
16 500
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
-16 500
övriga fordringar/skulder på statens
centralkonto i riksbanken
Summa avräkning med Statsverket

6 675
10 075
-16 750

0

0

-105 843

98 848

Not 20  Myndighetskapital
tkr
bokfört värde vid årets början
Kapitalförändring föregående år - bidrag
Kapitalförändring föregående år - Övrigt
Tillförda anslagsmedel för investering under året
Tillförda anslagsmedel för amortering under året
Tillförda anslagsmedel för underskott
myndighetskapital vid bolagisering av
banverket Produktion
Tillförda externa medel under året
Årets resultat externa affärer
ianspråktagande av tidigare balanserat resultat
Årets avskrivning järnvägsanläggningar
Resultat andel intressebolag
Kompensation för överförd reversfordran
till Regeringskansliet
Övriga kapitalförändringar
Bokfört värde vid årets slut
varav externt tillförda medel

Statskapital
92 806 823
88 689
10 985 728
9 353 043

113 234 283
10 072 033

balanserat
resultat intressebolag

balanserad
kapitalförändring

Kapitalförändring
enl resultaträkning

Summa
Myndighetskapital

-882 632
-33 301

299 299
82 277

11 123 392
-137 665
-10 985 728
46 335

103 346 883
0
0
9 353 043
46 335

898 000
116 711
112 594
-380 000
-2 390 479
-24 010

898 000
116 711
112 594
-380 000
-2 390 479
-24 010

-217 800

217 800

0
0

163 776

-1 403 049
96 908

111 079 076
10 168 941

-915 933
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Not 21 Avsättning pensioner
tkr

Not 26 Garantiutfästelser
2009

2008

banverket har iklätt sig åtagande om utbetalning av förtida pensioner. det
återstående åtagandet vid årets slut har beräknats till ca 13,3 miljoner kronor.
ingående avsättning
+ Årets pensionskostnad
- Årets pensionsutbetalningar

10 921
8 495
-6 124

15 087
3 386
-7 552

Utgående avsättning

13 293

10 921

2009

2008

Not 22 Övriga avsättningar
tkr

Gjorda avsättningar avser följande ändamål
- avsättning för miljöåtgärder
-444 082
- avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter m.m. -45 209
- avsättning för åtgärdande av brister i slutbesiktning -26 531
- avsättning för gjorda garantiåtaganden
-2 234
- avsättning för beräknade ersättningar till personal
som har erbjudits förtida pensionering m.m.
-42 538
- avsättning för skador och skadeståndskrav
-23 500
Summa övriga avsättningar

-584 094

-260 437
-25 182
-28 530
-807
-5 879
-18 725
-339 560

Not 23 Lån i Riksgälden
Banverkets totala upplåning hos Riksgäldskontoret vid utgången av 2009 är
3 965 miljoner kronor. Under 2009 har lån upptagits med 3 753 miljoner kronor
och lån har amorterats med 688 miljoner kronor. Den amortering som har
gjorts avseer Banverkets Produktions anläggningstillgångar (produktionshjälpmedel) som vid bolagiseringen övergår till det nya bolaget Infranord. Räntekostnader under 2009 uppgick i genomsnitt till 2,28% (4,16%). Andelen rörliga
lån uppgick vid årsskiftet till 39%.
tkr
lån vid årets början
Under året upptagna lån
- prioriterade projekt
-el- och teleinvesteringar
-anläggningstillgångar (produktionshjälpmedel)
Årets amorteringar
-prioriterade projekt
-el- och teleinvesteringar, Sl Grödinge
-anläggningstillgångar (produktionshjälpmedel)

2009

2008

900 000

12 300 000

2 600 000
700 000
453 400

1 200 000
1 780 000
0

0

-4 438 000
-9 942 000

-687 900

lån vid årets slut

3 965 500

900 000

Beviljad låneram

4 592 000

16 400 000

tkr
Räntekontokredit
låneram anläggningtillgångar
låneram övriga krediter

lån

ram

0
665 500
3 300 000

1 408 600
992 000
3 600 000

I Övriga skulder ingår leasingskulder med 10 567 miljoner kronor
(år 2008 3 830 mkr). Leasingskulderna förfaller till betalning enligt fölljande
År

Belopp (tkr)

2010
2011-2014
2015-2050

-79 213
-1 091 647
-9 396 447

I Övriga skulder ingår betalningsutfästelser till SVEDAB avseende villkorat
aktieägartillskott med 940 442 tkr.

Not 25 Periodavgränsningsposter
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Not 27 Hyresåtaganden

Banverkets lokaler Jussi Björlings Väg 2 i Borlänge har hyrts för en period
av 25 år, fram till den 30 mars 2016. Avtalad hyra avser kapitalkostnader
motsvarande ett anskaffningsvärde på cirka 147 miljoner kronor. Träffat avtal
innehåller option om köp av fastigheten.
Beräknad hyreskostnad (tkr)
år 2010
år 2011
år 2012
år 2013-2016

9 000
9 900
10 900
44 200

Not 28 Ingående överföringsbelopp
Enligt regeringsbeslut 2008-12-18
- disponeras inte anslagsbehållning utöver 3% för anslag 1:3 ap 1 samt för
anslag 1:16 ap 1
- för anslag 1:4 disponeras hela anslagssparandet.

Not 29 Förändring i årets tilldelning

Enligt regleringsbeslut 2009-02-12 har; Utgående överföringsbelopp på 490 tkr
på anslagspsten 36:4 ap.6 hos Riksgäldskontoret omfördelats till Banverkets
anslagspost 1:4 ap.4.3
Enligt regeringsbeslut 2009-03-19 har; tilldelningen på anslagspost 1:4 ap.4.3
ökats med 144 000 tkr
Enligt regeringsbeslut 2009-10-01 har; 3 000 tkr omdisponerats från anslagspost 1:4 ap.3 till anslagspost 1:4 ap.1.2.
Enligt regeringsbeslut 2009-11-26 har;
tilldelningen på anslagspost 1:3 ap.1 ökats med 117 000 tkr
25 000 tkr omdisponerats från anslagspost 1:4 ap.4.4 till anslagspost 1:4 ap.2.
tilldelningen på anslagspost 1:4 ap.4.1 ökats med 335 000 tkr
ny tilldelning av anslagspost 1:4 ap.7 med 898 000 tkr.
tilldelningen på anslagspost 1:16 ap.1 ökats med 70 000 tkr

Not 30 Utgående överföringsbelopp

Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgängligt kreditutrymme. Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nyttjande av disponibla anslagskrediter enligt följande.

Not 24 Övriga skulder

2009

2008

Upplupna kostnader gällande anställda
Upplupna utgiftsräntor
Förutbetalda hyresinkomster
Övriga upplupma kostnader/förutbetalda intäkter
oförbrukade bidrag

399 935
48 934
39 980
1 217 197
4 000

416 569
46 455
42 696
1 269 350
4 655

Summa periodavgränsningsposter

1 710 046

1 779 725

tkr

Banverket och Vägverket har 1995-10-12 gemensamt ställt ut en kapitaltäcknings
garanti till skydd för SVEDAB:s egna kapital. Garantin är inte begränsad till
belopp och tid. Aktieägartillskott till SVEDAB har lämnats genom utfärdande
av betalningsutfästelser.
Banverket och Luftfartsverket har gemensamt ställt ut en kapitaltäckningsgaranti till skydd för Arlandabanan Infrastructure AB:s egna kapital. Garantin
är inte begränsad till belopp och tid.
Regeringskansliet har övertagit förvaltningen av aktierna i SVEDAB och Arlanda
banan Infrastructure AB. Beslutet om överflyttningen av aktieförvaltningen
påverkar inte de kapitaltäckningsgarantier som Banverket ställt ut.
Banverket har ansvaret för att garantera lån upptaget av Skandfast Ett HB
avseende förhyrd fastighet enligt not 27.

anslag
tkr

disponibel
anslagskredit

Utnyttjad
anslagskredit

1:3 ap.1
1:4 ap.1.2
1:4 ap.2
1:4 ap.3
1:4 ap.4*)
1:4 ap.7
1:16 ap.1

20 081
500
45 100
18 700
1 402 425
44 900
19 350

-19 350

summa
*) 1:4 ap.4 enskilda delposter
ap.4.1
ap.4.3
ap.4.4

1 551 056

-20 250

831 500
533 425
37 500

-156 496

överföringsbelopp
6 242
540

-900
20 531
399 863

427 176
124 555
431 804

*Banverket disponerar anslagskrediten på anslagspost 36:4.4 som får fördelas
på delposter som Banverket finner lämpligt utan att totalbeloppet på anslagsposten överskrids.			
			

Totalt anslagsutfall enligt anslagsredovisning
varav anslag enligt räntekontomodell
Á-conto erhållna anslagsmedel
Reglering
Skuld till/fordran på Riksgäldskontoret (RGK)
avseende årets anslagsutfall

Not 34 Antal anställda och lönekostnader

2009

2008

16 436 033
16 436 033
16 539 389
101 335

27 925 744
27 925 744
27 824 409
-409 514

-103 356

101 335

antal tillsvidareanställda vid årets slut
därav män
därav kvinnor
lönekostnad, tkr

Verksamhetens kostnader
enligt resultaträkningen
Justering för ej likviditetspåverkande poster
- avskrivningar och nedskrivningar
- värdejustering arlandabanan
infrastructure ab och SVedab
Summa likviditetspåverkande poster

2009

2008

13 600 635

12 398 981

-2 759 590

-2 620 091

0

-225

10 841 045

9 778 665

Minoo Akhtarzand har styrelseuppdrag i Sveriges Radio AB, IVA, projekt
Transport 2030 och vice ordförande EIM(European Infrastructure Managers).
Mats Hulth har styrelseuppdrag i SHR Service AB, Stockholmsmässan AB, Mäss
fastigheter AB, Diös & Kuylenstierna AB, PAUS presentkort AB samt Svensk Turism AB.
Anders Ahlgren har styrelseuppdrag i Högskolan Dalarna, Kommunernas Hus
AB, Falun/Borlänge regionen AB, Dala Energi AB, Dala Nät AB, Dala Vatten o Avfall
AB, Gagnef Teknik AB, Gagnefbostäder AB samt Gagnline Affärsutveckling AB.
Carina Holmgren har styrelseuppdrag i Advokatfirman Carina Holmgren AB
och holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB.
Bengt A Hägglund har styrelseuppdrag i Gillesvik AB och Lidingö Sporthandel AB.
Katarina Kämpe är ledamot i Datainspektionens insynsråd.
Marie S. Arwidson har styrelseuppdrag i IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
Nestor AB samt ICC Sweden (Svenska ICC, nationell kommitté inom
International Chamber of Commerce).		

Not 33 Finansieringsanalys – Drift, intäkter av bidrag
tkr
Verksamhetens intäkter av bidrag
enligt resultaträkningen
- bidragsmedel som erhållits för investering
Summa intäkter av bidrag för drift

2009

2008

141 827
-116 711

120 083
-88 689

25 115

31 394

2008
6 542
5 177
1 365
2 605 817

ersättningar (lön jämte skattepliktiga förmåner) har utbetalats till följande
personer utsedda av regeringen:
Minoo akhtarzand, generaldirektör
1 474 913
60 000
Mats Hulth, styrelseordförande
lisa Warsén, styrelseledamot, vice ordförande t.o.m. 2009-06-30
15 000
anders ahlgren, styrelseledamot
30 000
Runar brännlund, styrelseledamot
30 000
Carina Holmgren, styrelseledamot, vice ordförande f.o.m. 2009-08-11
30 000
bengt a Hägglund, styrelseledamot
30 000
Katarina Kämpe, styrelseledamot
30 000
Marie S. arwidson, styrelseledamot
30 000

Not 32 Finansieringsanalys – Drift, kostnader
tkr

2009
6 303
4 954
1 349
2 608 448

tkr

noter

tkr
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Not 31 Anslag enligt räntekontomodell

Not 35 Samband mellan resultatredovisningen och den finansiella redovisningen
mnkr
Verksamhet

resultatredovisning

resultaträkning

Balansräkning

Verksamhet
Kostintäkter
nader och bidrag

Transferering
anslag

lämnade
bidrag

intäkt

investeringar
anslag
netto

aktivera
netto

anslag

aktiverat
bidrag

lån

Utveckla järnvägen
nyinvesteringar

12 664

1 070

933

251

206

Summa

12 664

1 070

933

251

206

driftsledning
705
Trafikplanering
123
direkta underhållskostnader
2 644
indirekta drift- och underhållskostnader 1 150
Övrigt
63
Reinvesteringar
1 940

705
123
2 641
1 150
63
48

48

705
123
1 956
1 150
63
0

Summa

6 625

4 730

733

3 997

181
74
5
112
325
20

181
49
5
0
325
20

18

163
49
5
0
325
0

717
3 550
799

580
3 437
799

38
3 550
9

790

24 355

10 616

5 263

5 580

Övrig försäljning
Räntor m m
avskrivning järnvägsanläggningar
anslag amortering
anslag kapital ers reversfordran
anslagsavräkning kapitaltillskott
disponerat överskott
Övriga finansiella poster
Ränta betalningsutfästelse

36
423
2 390

36
49

374

113
24

113

47
218
898
-380
0

Totalt resultat- och balansräkning

13 602

5 461

6 737

0

206

11 388

7 727

117

3 544

206

11 388

7 727

117

3 544

Leverera tåglägen

685

4

4

4

0

4

1 892

1 626

1 892

1 626

0

266

266

Sektorsuppgifter
och myndighetsutövning
Övergripande sektorsinsatser
Forskning, utveckling och demonstration
Fastställelse tågplan och järnvägsplan
bidrag till inlandsbanan
ersättning till Öresundskonsortiet
beredskap
Summa
Uppdragsverksamhet, extern
administration
Total verksamhet

Övrigt som påverkar resultat- och balansräkning

Årets kapitalförändring

20

-1 404

542

25

0
25

112

112

137

0

137

0

0

0

0

347

0

347

13 280

9 353

117

3 810

0

347

13 280

9 353

117

3 810

347

0
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Årsredovisningens undertecknande
Borlänge den 17 februari 2010
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens
ekonomiska ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Mats Hulth
Ordförande

Minoo Akhtarzand
Generaldirektör

Carina Holmgren

Marie S. Arwidson

Katarina Kämpe

Anders Ahlgren

Runar Brännlund

Bengt A Hägglund

2010-03-04

Revisionsberättelse för Banverket
Riksrevisionen har granskat Banverkets årsredovisning, daterad 2010-02-17,
för räkenskapsåret 2009.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och
författningsenligt. I ansvaret ingår att se till att regeringen får en tillförlitlig åter
rapportering av verksamheten i årsredovisningen.
Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens
årsredovisning. Granskningen sker i syfte att bedöma om årsredovisningen och
underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om
ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen har
planerats och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida
årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett ett urval av
väsentliga transaktioner och förvaltningsbeslut.
Riksrevisionen bedömer att genomförd revision har gett tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för nedanstående uttalande.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters
årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Ansvarig revisor Leif Lundin har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anders
Lexner har varit föredragande.

Leif Lundin						

revsionsberättelse

Revisionsberättelse

Anders Lexner

81

styrelse

Styrelse

Mats Hulth
Ordförande
VD Sveriges Hotell- och
Restaurangföretagare

Minoo Akhtarzand
Generaldirektör

Carina Holmgren
Advokat, Fylgia

Anders Ahlgren
Kommunalråd i Gagnefs
kommun

Runar Brännlund
Professor, Umeå universitet

Katarina Kämpe
Informationschef, Post- och
telestyrelsen

Marie S. Arwidson
VD, Skogsindustrierna

Bengt A Hägglund
Direktör

Gunnar Larsson
Personalrepresentant
SEKO

Sören Svensson
Personalrepresentant
SACO

Jerk Wiktorsson
Personalrepresentant
ST

Personalrepresentanterna är inte ledamöter i Banverkets styrelse,
men har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelsen.
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ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Minoo Akhtarzand
Generaldirektör

Björn Östlund
Stf. generaldirektör
Chef Leveransdivisionen

Lotta Brändström
Chef Investeringsdivisionen

Ingemar Frej
Chef Expert och utveckling

Mathias Persson
Chef Verksamhetsstöd

Gunilla Ejefors-Lublin
Personaldirektör

Charlotta Lindmark
Chefsjurist

Bo Wikström
Ekonomidirektör

Katarina Norén
Chef Samhälle och planering

Hans Ring
Internationell direktör och CIO

Louise Melander
Kommunikationsdirektör
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