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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 2008. 

Vissa si!eruppgifter åtföljs av ytterligare en si!eruppgift 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).



Snabbfakta järnvägen 2008 1 

1) Avser endast Banverkets nät.

Trafikerad bana (spårkilometer)  11 800 km

Dubbelspår och flerspår (spårkilometer) 3 805 km

Elektrifierade spår (spårkilometer)  9 683 km

Normal spårvidd   1 435 mm

Högsta punkt: riksgränsen intill Storlien 601 m över havet

Lägsta punkt: spårtunneln i Helsingborg 8 m under havet

Järnvägsbroar  3 731 st

Längsta bron: Igelstabron i Södertälje 2 140 m

Högsta bron: Igelstabron i Södertälje 48 m

Antal tunnlar  132 st

Tunnellängd totalt  76 km

Längsta tunneln: Norrala  3 850 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 303 km/tim

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

Svenska järnvägsnätet 



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 trafikorganisa-
törer. 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 järnvägstransport-
systemet i Sverige. Ansvaret omfattar 
 såväl vanlig järnväg som tunnelbana och 
spårväg. Banverket ska vara samlande, 
stödjande och pådrivande i förhållande 
till övriga inblandade 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
Banverket har funktioner för myndig-
hetsuppgifter, banhållning, sektorsupp-
gifter och produktion. Organisationen 
är uppdelad i en förvaltande och en 
 producerande del. Samtliga producerande 
enheter har eget resultatansvar.

Resultatenheten Banverket Projek-
tering bolagiserades vid årsskiftet 
2008/09 och bildar tillsammans  

med Vägverket Konsult aktiebolaget 
Vectura Consulting AB. Under 2008 
hade  Banverket cirka 6 500 anställda, 
varav närmare två tredjedelar arbetade 
inom de producerande enheterna. 

Infrastrukturen
Det svenska järnvägsnätet omfattar cirka 
11 800 kilometer trafikerad bana, eller 
drygt 17 000 kilometer spår inklusive 
det kapillära nätet med dess mindre men 
samtidigt betydelsefulla industri- och 

hamnspår. 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 järn-
vägen.  Fibernätet förser järnvägen med 
säkra tele-, data- och signaltjänster. 
 Ledig  kapacitet hyrs ut till företag  
och myndig heter för data- och tele-
kommunikation. 

Kort om Banverket
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Generaldirektörens  
kommentar till året som gått 
År 2008 var ett mycket positivt år för 
järnvägen, trots att året avslutades med 
antågande finanskris och lågkonjunktur. 
Aldrig någonsin har det gått så många 
tåg på svensk järnväg. Aldrig någonsin 
har det transporterats så många rese-
närer på järnvägen. Både godstrafiken, 
den långväga persontrafiken och pend-
lingstrafiken har ökat till nya rekord-
noteringar på järnväg under 2008.

De flesta järnvägstransporter eller 
 resor har i alla tider ofta varit en del i en 
kedja av samverkande transporter, där 
järnvägen ofta svarar för en viktig del  
av transporten eller resan. För transport-
köpare och resenärer har därför alltid 
samverkan mellan olika transportslag 
varit mycket viktig. Det är därför gläd-
jande att politik och planering i Sverige 
alltmer går mot ett transportslags-
övergripande synsätt.

Trafikverken, däribland Banverket, 
ska nu för första gången ta fram en 
 gemensam plan för utvecklingen av 
 trafikinfrastrukturen i Sverige. I en 
 gemensam plan samlas alla planer för 
utvecklingen av väg, järnväg, sjöfart  
och flyg. Det här arbetssättet skapar nya 

möjligheter till ett transportsystem som 
sätter kunden och vår miljö i centrum, 
samtidigt som det ställer större krav på 
oss inom myndigheterna. Arbetet med 
den gemensamma  åtgärdsplaneringen 
avslutas med att ett förslag till plan 
 lämnas till regeringen under 2009.

Under året har också samarbetet 
 mellan Banverket och Vägverket för-
djupats ytterligare. Frågan är inte ny. 
Den startade redan 2003 men inten-
sifierades och fick ökad aktualitet, bland 
annat för att fokusera mer på kraven 
från kunder och omvärld. Ett utökat 
samarbete innebär utvecklingsmöjlig-
heter till nytta för båda verken och deras 
kunder. Vid senaste årsskiftet beslutade 
därför jag och Vägverkets generaldirektör 
att fördjupa vår samverkan genom att 
 senast 1 januari 2010 bilda gemensamma 
funktioner för personal- och ekonomi-
administration samt för it-drift och 
 telefonistfunktionen. Inom ett år ska vi 
ha gemensam organisation för de verk-
samheter som har förutsättningar att ge 
samordningsvinster av att drivas sam-
organiserat för båda verksamheternas 
behov. Samarbetet går därmed in i en ny 

och spännande fas. Med ett ökat sam-
arbete och ökad effektivisering kommer 
respektive verk att ännu mer kunna 
 fokusera på kärnverksamheten och 
 kundernas nyttor.

Utveckla järnvägsnätet
Banverket samverkar också med Väg-
verket i projektet Bana väg i väst. Verken 
bygger här samtidigt i ett gemen samt 
projekt ut Norge/Vänernbanan och väg 
E45. Bygget i den gemensamma korri-
doren pågår med gemensam  ledning  
och budget. Ett bra exempel på möjliga 
samverkansformer framgent, som kan 
utveckla bägge parter.

I övriga större investeringsprojekt 
har verksamheten under året i stort 
 pågått enligt plan. För Citytunneln  
i Malmö har en ny tidsplan antagits  
som anger invigning till december 2010, 
ett drygt halvår tidigare än det som 
 planerades. Även projekt Hallandsås har 
 presenterat en ny tidsplan. Denna inne-
bär tyvärr att ibruktagandet, på grund 
av svåra tekniska utmaningar och om-
sorgen om de miljö krav som ställs på 
projektet, försenas till 2015. Under året 
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har till min glädje också ett av  Sveriges 
största och nödvändigaste järnvägs-
projekt, Citybanan i Stockholm, startats. 
När projektet blir färdigt  kommer det  
att ge mycket nödvändig extrakapacitet 
till den hårt ansträngda järnvägen  
i Stockholmsområdet.

Leverera tåglägen
Banverket producerar och säljer plats på 
spåren för att bedriva tågtrafik. För att 
klara detta åtagande till en rimlig kvali-
tet har Banverket kraftsamlat åtgärder 
inom främst drift och underhåll där de 
gör mest nytta för tågtrafiken. I Stock-
holm/Mälardalen, Västra Götaland och 
Öresundsregionen har Banverket till-
sammans med trafikhuvudmännen 
och järnvägsföretagen startat speciella 
 projekt för att förbättra punktligheten 
och kvaliteten i tågtrafiken. I projekten 
tar man fram gemensamma åtgärds-
program med åtgärder som på kort  
och längre sikt underlättar för en väl 
fungerande trafik. De resultat som hit-
tills finns från verksamheten är positiva 
och visar på att kraftsamlingarna ökar 
precisionen i Banverkets leverans och 
minskar tågförseningarna.

Banverket har under många år arbetat 
målmedvetet med att utveckla sin verk-
samhet. Våra ansträngningar och 
 förbättringsåtgärder som görs inom 
 exempelvis kraftsamlingarna har lett till 
ökad tillgänglighet på järnvägsnätet och 
fler nöjda kunder. Men det är helt tydligt 
att vi måste öka kundfokus ytterligare, 
intensifiera kundarbetet och ytterligare 
förbättra tillgängligheten till järnvägen. 
Vi måste fortsätta arbeta mot ambitionen 
– 100 procent nöjda kunder.

Det är viktigt att Banverket hela  tiden 
har kundorienterade rutiner och opti-
mal organisation så att vi klarar våra 
uppgifter och kan koncentrera oss på 
viktiga och strategiska frågor. Banverket 
ska ha en tydlig målstyrning och jag har 
som mål att vi ska ta steget vidare i mål-
styrningsarbetet och se till att det även 
införs individuell målstyrning inom hela 

Banverket under 2009. Genom detta 
kommer alla inom organisationen att få 
ett eget ansvar och på ett tydligt sätt se 
sitt eget bidrag till Banverkets resultat 
som helhet. Medarbetarna är Banverkets 
viktigaste resurs. Det är viktigt att vi 
driver en optimal och ändamålsenlig 
verksamhet där kunderna är nöjda  
och personalen trivs och utvecklas  
i jobbet och ser på Banverket som en  
positiv arbetsgivare.

Ny vision för Banverket 
Under året har Banverket arbetat fram 
dokumentet Verksplan 2009–2021.  
I verksplanen framgår Banverkets 
 gemensamma bild av nutid och framtid, 
samt hur och vad vi ska göra för att 
 uppnå våra uppsatta mål och därmed 
vår  vision. Detta gemensamma synsätt 
 gäller samtliga Banverkets enheter och 
gör att Banverket på ett mer effektivt sätt 
kan utföra sina viktiga uppdrag. Hela 
 tiden med våra kunders nytta i fokus. 

I verksplanen formuleras Banverkets 
nya vision: Järnväg i världsklass. Visionen 
är den ledstjärna som visar oss vart vi är 
på väg och vad Banverket vill uppnå 
med sina mål för verksamheten. 

För att nå visionen pekar Banverket 
ut fem utmaningar: 

samhälle 

 effektivitet för varje skattekrona.
Utmaningarna är strategiskt viktiga 
o mråden som på en övergripande nivå 
anger hur vår ägares och våra kunders 
krav ska mötas. På flera områden är, som 
jag bedömer det, Banverket på god väg  
i sitt arbete mot utmaningarna – medan 
vi på andra områden har en hel del 
 arbete framför oss.

Utredning av höghastighetsbanor

mässiga och samhällsekonomiska förut-
sättningarna för höghastighetsbanor  
i Sverige. Våra slutsatser pekar på att  
de utredda stråken Götalandsbanan och 
Europabanan är av mycket hög strategisk 
betydelse för transportsystemet i hela 
Sverige. Det finns också tillräckliga 
a rgument för att konstatera att hög-
hastighetsbanor är ett viktigt medel för 
att uppnå ett hållbart transportsystem.

Höghastighetsbanor är en bra metod 
att både öka kapaciteten på järnvägen 
och effektivisera det nuvarande trans-
portsystemet. Nya höghastighetsbanor 
frigör kapacitet på det befintliga nätet för 
regionaltåg och godstrafik, vilket gör att 
dessa är en strategiskt viktig satsning för 
hela Sverige. Höghastighetsbanorna ger 
kraftigt kortade restider, bidrar starkt 
till att uppnå klimatmålen och ökar 
S veriges konkurrenskraft. Det är min 
bedömning att Sverige nu har kommit 
till ett viktigt vägval i en framtidsfråga, 
och det är därför glädjande att regeringen 
beslutat om fortsatt utredning av hög-
hastighetsbanor.

Jag ser nu fram emot ett spännande 
2009, där mycket av inriktningen av 
samhällsbygget med framtidens transport-
system kommer att utkristalliseras när de 
nationella transportslagsövergrip ande 
planerna läggs fast. Järnvägen har en 
nyckelroll i framtidens transportsystem, 
där en viktig utmaning är att möta det 
hot som klimatförändringarna utgör. 
Banverket kommer också under 2009 att 
satsa stora resurser på att ytterligare 
höja kvaliteten och tillförlitligheten  
i leveransen och servicen till järnvägens 
kunder. Lyckas vi i våra ansatser får vi 
den finaste belöning man kan få: en god 
miljö och nöjda kunder till järnvägen.

Under året hade Banverket i uppdrag  
av regeringen att utreda de marknads-

Borlänge i februari 2009

Minoo Akhtarzand
Generaldirektör

»Banverket kommer också under 2009 att satsa stora resurser på  
att ytterligare höja kvaliteten och tillförlitligheten i leveransen och 
 servicen till järnvägens kunder. Lyckas vi i våra ansatser får vi den finaste 
belöning man kan få: en god miljö och nöjda kunder till järnvägen.«
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Transporterna på järnväg har fortsatt  
att öka för persontrafiken och för gods-
trafiken under 2008. Det regionala 
 resandet har ökat med cirka 10 procent 
och ökningen är särskilt stor i södra 
Sverige. Resor i fjärrtrafik har ökat med 
knappt 6 procent. Kapacitetshöjande 
 åtgärder har genomförts bland annat  
i Stockholm, Göteborg och Malmö/
Öresundsregionen eftersom det råder 
allvarliga kapacitetsbegränsningar  
i storstadsområdena. I oktober invigdes 
Botniabanans avsnitt på 26 km mellan 
Örnsköldsvik och Husum.

Under 2008 började Banverket syste-
matiskt åtgärda de stationer som är 
 definierade i det prioriterade kollektiv-
trafiknätet som ska anpassas för funk-
tionshindrade. Under 2008 har station-  
 erna i Hallsberg och Nässjö färdigställts. 
Program- och projekteringsarbete har 
under året genomförts på sex stationer. 
Nya eller förbättrade informations-
system har också installerats på ett  
antal stationer.

För att förbättra barns och ungas 
möjlighet att åka tåg har arbetet med 
barnkonsekvensanalyser fortsatt. Barns 
resvanor har undersökts och järnvägs-
utredningar har presenterats på ett 
 sådant sätt att barns åsikter har kunnat 
tas till vara.

Punktligheten i tågtrafiken har för-
bättrats under 2008 och tågförseningar-
na har minskat. Under året har de extra 
satsningarna på punktlighetshöjande 
 åtgärder fortsatt i Stockholms-, Göte-
borgs- och Malmöområdet. Trädsäkrings- 
 projektet, som syftar till att öka 
robustheten i systemet och minska tåg-
störningarna, har fortsatt under året. 

Projektet innebär att träd tas bort, i första 
hand längs vissa prioriterade stråk.

Järnvägen är ett mycket säkert trans-
portsystem. 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 har 
dock ökat. Det är personpåkörningar 
 inklusive självmord som utgör den helt 
dominerande olyckstypen. Personer 
som obehörigt vistas på spårområdet 
 utgör ett problem. Plankorsnings-
olyckorna har ökat, men plankorsningar 
byggs bort kontinuerligt och åtgärderna 
för att förebygga så kallat spårspring har 
fortsatt under året.

Ökande järnvägstransporter  bedöms 
allmänt ha en positiv påverkan på  miljön. 
De störningar från järnvägstransport-
systemet som berör människor mest är 
bullerstörningar. Banverket har under 
året fortsatt med åtgärder för att minska 
antalet bullerstörningar. Åtgärderna har 
varit inriktade på att minska de maxi-
mala ljudnivåerna inomhus.

Målet för ett jämställt transport-
system är långsiktigt, och Banverkets 

 åtgärder har främst inriktats på att dels 
integrera  jämställdhetsperspektivet i den 
egna verksamheten, dels öka möjlighet erna 
för kvinnor att kunna delta i planerings-
processen för byggande av järnväg.

Investeringarna under året har följt 
den fastställda  banhållningsplanen. De 
större projekten som pågår är tunnel -
bygget i Hallandsås, Citytunneln  
i  Malmö, City banan i Stockholm, Bana 
väg i väst, Ådalsbanan och ny järnväg  
i Kiruna. 

Under sommaren 2008 presenterade 
Citytunneln en reviderad tidsplan för 
projektet. Citytunneln ska invigas  
i december 2010, vilket innebär att bygg-
tiden förkortats med drygt ett halvår. 

Projekt Ådalsbanan består av dels 
upprustning av dagens järnväg, dels 
 byggandet av ny järnväg. Projektet 
 beräknas vara klart 2011 och samtliga 
entreprenader för nybyggnation är i gång.

Underhåll och reinvesteringar  
har prioriterats utifrån trafikvolym  
och trafikupplägg för att bättre svara 
mot kundernas behov. Särskilda sats-
ningar har gjorts i storstadsområdena. 
 Utökat anslag har bidragit till att göra 
detta möjligt.

Sammanfattning av årets
verksamhet 

 

Regeringen har i regleringsbrevet angett mål och finansiering för Banverkets verksamhet 2008. 
 Målen ska bidra till att uppfylla det övergripande transportpolitiska målet och är ordnade efter de 
sex  delmålen. Regeringen hänvisar för delmålet om regional utveckling till målen för ett  tillgängligt 
transportsystem och hög transportkvalitet. Banverket har i samråd med Statens institut för 
kommunikations analys (SIKA) utarbetat årsrapporteringens struktur och innehåll. Utifrån de  
olika  kraven har en sammanvägning gjorts för att översiktligt bedöma om målen har uppfyllts.  
En  utförligare analys finns under avsnittet Mål och resultat.

TABELL !

Banverkets verksamhetsvolym, miljoner kronor
  2008 2007 2006

Administration 647 667 745

Sektorsuppgifter 579 577 590

Utveckla järnvägen 10 551 9 258 7 464

Leverera tåglägen 5 927 5 031  4 891

Produktion och försäljning till externa kunder   2 963 2 976   2 891

Verksamhetsvolym 20 667 18 509 16 581

Antal tillsvidareanställda
vid utgången av respektive år  6 542 6 493 6 551



7

TILLGÄNGLIGT TRANSPORTSYSTEM

 Tillgänglighet och kapacitet i Banverkets järnvägsnät ska öka liksom beredskapen för att hantera   
konflikterande kapacitetsanspråk.

 Andelen personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov som reser med järnvägs-  
transportsystemet ska öka. Senast 2010 bör kollektivtrafiken på järnväg vara tillgänglig för personer med  
funktionshinder. Bedömningen baseras på att Banverket ska åtgärda 40 stycken stationer till 2010.

  Andelen barn och unga som kan utnyttja järnvägstransportsystemet ska öka.

 Andelen kollektivtrafik på järnväg bör öka i förhållande till det totala persontransportarbetet.

HÖG TRANSPORTKVALITET

 Kvaliteten i järnvägstransportsystemet ska förbättras och tågens punktlighet ska öka, särskilt  
 i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.

SÄKER TRAFIK

 Antalet dödade och skadade inom järnvägstransportsystemet ska minska. Särskilt bör åtgärder   
som syftar till barns och ungas säkerhet prioriteras.

GOD MILJÖ

 Järnvägstransportsystemet ska bidra till att miljöpolitikens delmål nås.

 Energianvändningen per utfört transportarbete på statens järnvägsnät som förvaltas av Banverket ska minska. 

  Antalet människor som utsätts för bullerstörningar orsakade av järnvägstrafik, överstigande de  
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder, ska ha minskat med 5 procent till 
2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara e"ektivaste reduktion av  
störningar och att de mest bullerutsatta människorna prioriteras.

 

 Mängden av förorenad mark som har negativa e"ekter på människors hälsa eller den biologiska mångfalden  
ska minska.

 

EN POSITIV REGIONAL UTVECKLING
Mål återfinns under rubrikerna Tillgängligt transport system och Hög transportkvalitet ovan.

ETT JÄMSTÄLLT TRANSPORTSYSTEM

  Övriga mål för respektive verksamhetsgren ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

Måluppfyllelse – transportpolitiska mål
Målet uppnått/bedöms uppnåsMålet delvis uppnått/bedöms delvis uppnåsMålet ej uppnått/bedöms ej uppnås

SIDAN #

SIDAN !$

SIDAN !%

SIDAN !%

SIDAN !&

SIDAN !#

SIDAN $$

SIDAN $'

SIDAN $'

SIDAN $%

SIDAN $(
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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 respektive mål utifrån 
 Banverkets eget arbete.

Banverket har i samråd med Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) utarbetat års-
rapporteringens struktur och innehåll. Bedömningen av hur väl målen är uppfyllda 2008 bygger på 
resultatet för de återrapporteringsmått som Banverket tagit fram som relevanta för respektive mål.

Redovisningen för målet om en positiv regional utveckling återfinns i enlighet med regleringsbrevet 
under rubrikerna Tillgängligt transportsystem och Hög transportkvalitet.

TILLGÄNGLIGT TRANSPORTSYSTEM #
HÖG TRANSPORTKVALITET !&
SÄKER TRAFIK !#
GOD MILJÖ $$
JÄMSTÄLLT TRANSPORTSYSTEM $(
ÖVRIGA MÅL $#
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Åtgärder 
Åtgärder för ökad kapacitet

(13 km) har blivit klara. På det kvar-
varande enkelspåret har en mötesstation 
tillfälligt tagits bort på grund av utbygg-
nadsarbetet. Kapacitetsutnyttjandet på 
sträckan Göteborg–Trollhättan bedöms 
vara oförändrat.

Norr om Malmö C har en planskild 
korsning med fyra spår tagits i bruk fullt 
ut. Denna åtgärd har höjt kapaciteten 
betydligt, efter att den under en femårs-
period varit nedsatt på grund av om-
byggnad av spårsystemet.

STORSTADSOMRÅDENA. I området Stock-
holm/Mälardalen pågår projektet Kraft-
samling Mälard alen, som innefattar 
åtgärder för ökad kapac itet och punkt-
lighet. Kraft samlingar med kapacitets-
höjande infra struktur invester ingar har 
även tagits fram för Göteborgs området 
och Malmö/Öre sundsregionen för 
 perioden 2009–2011.

I Kraftsamling Mälardalen ingår 
signal åtgärder som förtätning av signaler, 
uppgradering till ATC 2 och signaler för 
att kunna få plats med fler tåg vid platt-
formarna. Andra åtgärder är växlar som 
tillåter högre hastighet, nya mötesstationer 
på enkelspår, nya förbigångsstationer  
på dubbelspår och utbyggnad av elkraft-
systemet.

Under 2008 har åtgärder i signal-
systemet färdigställts på Stockholm C 
och i Karlberg. På Nynäsbanan har två 
nya mötesstationer tillkommit. I slutet  
av 2008 har två mötesstationer blivit 
klara på Svealandsbanan. På Västra 
stambanan har ett mötesspår till- 
kommit i Katrineholm och en förbi-
gångsstation har blivit klar mellan 
Södertälje och Flen.

Mellan Göteborg och Trollhättan 
p ågår utbyggnad från enkel- till dubbel-
spår. Dubbelspårsetapperna Trollhättan–
Velanda (7 km) och Flunbo–Älekärr  

en fabrik i Husum. En ny linjedel har 
skapats och trafikeras i begränsad 
 omfattning av godståg i 40 km/tim.

Fjärrblockering har införts på Kust 
till kust-banan, delen Värnamo–Alvesta 
och på Älvsborgsbanan, delen Öxnered–
Håkantorp. I december 2008 har fjärr-
blockering färdigställts på Bohusbanan, 
delen Göteborg–Stenungsund.

På Nynäsbanan och på ett par stationer 
i Skåne har plattformar byggts om för  
att kunna köra längre tåg. 

I södra Sverige pågår ett program  
för förlängning av plattformar under 
 perioden 2008–2011. Förlängda lokal -
tåg kommer därför att börja användas 
 under 2009.

ÖVRIGA INFRASTRUKTURÅTGÄRDER SOM 

ÖKAT KAPACITETEN. På Västkustbanan har 
ett nytt dubbelspår Torebo–Heberg 
byggts, inklusive en ny station för person-
trafik i Falkenberg. Den nya banan går 
öster om  Falkenberg och används för 
person trafik. Den gamla banan, delen 
Torebo–Falkenberg, behålls för godstrafik.

På Södra stambanan mellan Linköping 
och Norrköping har en ny hållplats 
 öppnats i Kimstad. Hållplatsen trafikeras 
av lokaltåg. Den nya hållplatsen ökar 
 kapacitetskonflikten mellan långsamma 
och snabba tåg något. I direkt anslutning 
till Södra stambanan har en ny virkes-
terminal öppnats i Stockaryd, som ligger 
mellan Nässjö och Alvesta.

På Ostkustbanan har det byggts nya 
hållplatser för lokaltågen i Mehedeby, 
Marma och Älvkarleby. För övrigt har 
situationen på Ostkustbanan inte 
 ändrats nämnvärt. 

På Norra stambanan har stationerna 
Åshammar, Järbo och Medskogsheden 
byggts om så att två mötande tåg kan 
köra in på stationen samtidigt. På Norra 
stambanan har kapacitetsutnyttjandet 
över dygnet ökat något, i synnerhet på 
den befintliga flaskhalsen Holmsveden–
Kilafors. 

I oktober 2008 har två sträckor på 
Botniabanan invigts. Det är dels sträckan 
mellan Örnsköldsvik och  Husum på 
26 km, dels ett industrispår på 4 km till 

Överbelastad infrastruktur
Under 2008 har kapacitetsutnyttjandet 
varit högt och det ökar ytterligare, vilket 
innebär ökade risker för att infrastruk-
turen på vissa områden inte kommer att 
räcka till för alla behov och konflikteran-
de kapacitetsanspråk. Om en tvist upp-
står, och om de sökande inte kan enas 
genom frivillig samordning och tvist-
lösning, ska Banverket förklara en del av 
infrastrukturen överbelastad. Banverket 
kan även i förväg förklara infrastruk-
turen överbelastad om det finns en 
 uppenbar risk för kapacitetsbrist. Vid 
överbelastad infrastruktur ska en kapa-
citetsanalys tas fram inom 6 månader 
och en kapacitetsförstärkningsplan tas 
fram inom 12 månader. Innehåll och 
process regleras i järnvägsförordningen 
(2004:526). 

Kapacitetsförstärkningsplaner inne-
håller åtgärder på 1–3 års sikt.  Åtgärderna 
är framtagna utifrån fyrstegs     modellen 
där tidtabells- och trafikåtgärder först 
undersöks. Om problemet inte kan lösas 
är nästa steg att undersöka mindre in-
frastrukturinvesteringar som signalåt-
gärder och därefter större infrastruktur-  
investeringar som mötesstationer på 

TILLGÄNGLIGT TRANSPORTSYSTEM
Det transportpolitiska delmålet är ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet 
utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

Återrapportering: Transportarbete för per-
son trafik och godstrafik. Antal stationer med 
resandeutbyte. Kapaciteten i Banverkets 
järnvägsnät. Mäns och kvinnors resvanor.

1 MÅLET ÄR ATT tillgänglighet och 
 kapacitet i Banverkets järnvägsnät 
ska öka liksom beredskapen för  
att hantera konflikterande 
 kapacitetsanspråk.

 MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS
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enkelspår eller förbigångsstationer på 
dubbelspår. 

När tågplanen för 2008 fastställdes 
fanns det olösta kapacitetskonflikter på 
Ostkustbanan och på Västra stambanan 
in mot Göteborg. Dessa sträckor för-
klarades överbelastade. Under 2008  
har kapacitetsförstärkningsplaner tagits 
fram för dessa sträckor och för Stock-
holmsområdet.

KAPACITETSFÖRSTÄRKNINGSPLAN STOCKHOLM. 

Åtgärderna för Stockholm är under tids-
perioden 2008–2010 och överensstämmer 
i stort med åtgärderna inom projektet 
Kraftsamling Stockholm/Mälardalen.

Under 2008 har järnvägsföretag 
 arbetat med operativa åtgärder kring 
fram förandet av tåg, för ökad punktlighet. 
Ett exempel är att dörrarna stängs 
30 sekunder före avgång. Banverket  
har infört spårpatruller som reparerar 
mindre fel i anläggningen. Vid tidtabells-
skiftet i december 2008 infördes en  
ny struktur för tåglägen i Stockholms-
området, en så kallad trångsektorsplan. 
Förändringen ger en jämnare struktur, 
vilket framför allt ger förbättringar för 
pendeltågs resenärerna.

OLSKROKEN–SÄVEDALEN OCH IGGESUND–

SUNDSVALL. För sträckan Olskroken– 
Sävedalen beror överbelastningen på en 
konflikt mellan ett SJ-snabbtåg Göteborg–
 Stockholm, och ett lång sammare godståg 
från Green Cargo. Överbelastningen 
gällde enbart dessa tåg. I kapacitets-
förstärkningsplanen har alternativa tid-
tabeller studerats och  värderats. Mindre 
åtgärder i infrastrukturen har studerats  
i form av utbyggnad av förbigångs station. 
Banverket har tagit ställning till att bygga 
en förbigångsstation.

För sträckan Iggesund–Sundsvall 
 beror överbelastningen på en kapaci-
tetskonflikt mellan tåg från SJ AB, 

 Tågkompaniet och Green Cargo. Över-
belastningen rådde under perioden 
 måndag – fredag kl. 12.50–17.10. I kapa-
citetsförstärknings planen har alternativa 
tidtabeller studerats och värderats. 
 Mindre åtgärder i infrastrukturen har 
studerats i form av införande av samtidig 
infart på tre befintliga stationer samt 
 signalåtgärder i form av mellanblock-
signaler. Även byggnation av en ny mötes-
station övervägdes. Banverket har tagit 
ställning till att bygga ut samtidig infart  
i Iggesund, Via och Årskogen samt att 
införa två mellanblocksignaler. 

Resultat och analys

ett kapacitets utnyttjande över 80 procent. 
Det betyder att möjligheten att u töka 
trafiken vid vissa tider är begränsad  
på stora delar av järnvägsnätet.  
Tabell 2A.

Under 2008 har det totala kapacitets-
utnyttjandet per dygn ökat något jäm-
fört med 2007. Linjedelar som har 
tillkommit under året är Botniabanan, 
delen Örnsköldsvik–Husum, Norge/ 
Vänernbanan, dubbelspår Trollhättan–
Velanda och en ny del av Västkustbanan 
utanför Falkenberg. Tabell 2B.

I Uppsala pågår utbyggnad av stationen. 
På grund av byggarbeten har antalet till-
gängliga spår tillfälligt minskat, vilket 
försämrar kapaciteten. 

Trafiken på Malmbanan har ökat 
 något och medfört att kapacitets-
utnyttjandet för dygnet har ökat mellan 
Luleå och Boden och mellan Murjek  
och G ällivare. Spåren på bangårdarna  
i Tornet räsk och Ljuså har förlängts, 
 vilket möjliggör möten med fullånga 
malmtåg och har en positiv effekt på 
 kapaciteten.

Persontrafiken har ökat på Skåne-
banan (Helsingborg–Hässleholm– 
Kristianstad) och på länsjärnvägarna  
i Småland och Östergötland samt på 
Norra stambanan. På Värmlandsbanan 
har person- och godstrafiken ökat. På 
Kust till kust-banan, delen Växjö–Kalmar, 
har persontrafiken minskat, och på Dala-
banan har godstrafiken minskat  något. 

Persontrafiken uppgick under 2008 
till 85,22 miljoner tågkilometer. Det  
är en ökning med 3,3 procent i för-
hållande till 2007. Godstrafiken uppgick 
till  45,15 miljoner tågkilometer. Det 
innebär en ökning med 1,3 procent  
i förhållande till föregående år. Inklusive 
ö vriga tåg uppgick den totala trafiken  
till 135,6 miljoner tågkilometer. Det är 
en ökning med 3,0 procent i förhållande 
till 2007.

Kapacitetsutnyttjandet mäts i hur stor 
andel av tiden banan är belagd med tåg. 
Andelen beror på antalet tåg, typen av 
tåg, fordonens prestanda, trafikstyr- 
nings systemets utformning samt om 
b anan består av enkel- eller dubbel- 
spår. Kapacitetsutnyttjandet beräknas 
dels för  dygnet som helhet, dels för  
den tvåtimm arsp eriod då banan är  
mest  utnyttjad. 

Om utnyttjandet överstiger 80 procent, 
är känsligheten för störningar hög, 
medelh astigheten är låg och det är 
mycket svårt att hitta tid för att under-
hålla banan. Ett ut nyttjande inom inter-
vallet 61–80 procent innebär att en 
avvägning måste göras mellan antalet 
tåg på banan och trafikens krav på 
 kvalitet. Trafiken är fortfarande känslig 
för störningar och det är svårt att hitta 
tid för att underhålla banan. Om utnytt-
jandet understiger 60 procent, finns det 
däremot utrymme för ytterligare t rafik 
och mer tid för underhåll av banan.

För ett medelvardagsdygn under 
2008 har kapacitetsutnyttjandet över-
stigit 80 procent enbart på ett mindre 
antal linjedelar. För tvåtimmars - 
perioden har ett stort antal linjedelar  

TABELL $A

Kapacitetsutnyttjande 2008 
 Dygnet 2-timmarsperiod

Linjedelar med kapacitetsutnyttjande 81–100 %  17 97

Linjedelar med kapacitetsutnyttjande 61–80 %  48 40

Linjedelar med kapacitetsutnyttjande )60 %  172 100

Totalt antal linjedelar 237 237

TABELL $B

Kapacitetsutnyttjande, jämförelse för dygnet
 2008 2007

Linjedelar med kapacitetsutnyttjande 81–100 %  17 15

Linjedelar med kapacitetsutnyttjande 61–80 %  48 49

Linjedelar med kapacitetsutnyttjande )60 %  172 170

Totalt antal linjedelar 237 234
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Kapacitetsbegränsningar
Kapacitetsbegränsningar förekommer  
på de delar av järnvägsnätet där efter-
frågan på tåglägen inte kan tillgodoses 
på grund av ett alltför högt utnyttjande. 
Vissa k apacitetsbegränsningar är kända 
av järnvägsföretagen, och de avstår 
 därför från att ansöka om tillgång till 
 infrastrukturen. Efterfrågan på järn- 
vägs kapacitet underskattas därmed.

Trots de åtgärder som vidtas för att 
öka kapaciteten råder allvarliga kapa-
citetsbegränsningar i storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 Motsvarande gäller för delar av 
Bergslags banan, Norra stambanan, 
 Ostkustbanan, Södra stambanan  
och Värmlandsbanan.

 

Transportarbetet på järnväg 2008
Definitiva data för transportarbetets 
 utveckling för 2008 finns ännu inte 
 tillgängliga. En bedömning utifrån 
 befintligt underlag visar att person-
trans portarbetet med järnväg ökade  
med 0,7 miljarder personkilometer  
och uppgick därmed till 11,0 miljarder 
person kilometer, vilket är den i särklass 
högsta nivån h ittills. Diagram 1.

Det långväga (mer än 10 mil) trans-
portarbetet med järnväg kan preli- 
minärt uppskattas till 6,4 miljarder 
person kilometer, vilket är en ökning 
med 0,4 miljarder personkilometer.  
Ökningen är störst för resor mellan 
Stockholm och Malmö samt mellan 
Stockholm och Göte borg. Detta för-
klaras bland annat av en ökning av 
 antalet lågprisbiljetter, men framför  
allt av SJ AB:s nya pris modell där biljett-
priset bestäms utifrån ett rörligt grund-
pris med valfria tillägg. Ökningen går 
också att relatera till en ökad klimat- 
och miljömedvetenhet samt till att  
realpriset på bensin ökade med  
4 procent från en redan mycket hög  
nivå år 2007 och att nivån i juni och  
juli var 10 procent högre än för  års- 
genomsnittet. 

Det kortväga (10 mil och mindre) 
transportarbetet med järnväg kan preli-
minärt uppskattas till 4,6  miljarder 
person kilometer, vilket är en ökning 
med 0,4 miljarder personkilometer.  

Ökningen förklaras av ett något för-
bättrat utbud, det höga realpriset på 
 bensin och en ökad klimat- och miljö-
medvetenhet. Ökningen är stor i Öre-
sundsregionen där integrationen mellan 
Danmark och Sverige fördjupats, bland 

annat som en följd av tidigare satsningar 
på järnvägen. 

Godstransportarbetet nådde under 
2008, med motsvarande bedömning som 
för persontrafiken, nivån 23,3 miljarder 
tonkilometer, vilket är samma nivå som 
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för 2007. En jämförelse mellan de tre 
första kvartalen för 2007 och 2008 visar 
en ökning med i storleks ordningen 5 
procent, medan en mot svarande jäm-
förelse för det sista kvar talet visar en 
minskning med i storleksordningen  
15 procent. Den inter nationella lågkon-
junkturen, som resulterat i att gods- 
volym erna för såväl industrin som 
handeln minskat, har således haft en 
mycket stor påverkan på järnvägens 
transporter. Man kan bland annat notera 
minsk ningar för stålsektorn, men även 
för den högförädlade verkstadssektorn. 
Nedgången har för de små privata järn-
vägsföretagen varit  något mindre än den 
ovan redovisade nivån, trots att dessa 
numera finns  representerade i såväl 
 utrikes- som  inrikesflöden och i fler talet 
sektorer. Diagram 2.

Målet är således uppfyllt för person-
trafiken, där transportarbetet utveck-
lades mycket gynnsamt. Med tanke på 
att godstransportarbetet låg på samma 
nivå 2007 och 2008, trots lågkonjunk-
turens inverkan, bör även målet för 
gods trafiken anses vara uppfyllt.  

Stationer
Tillgängligheten till järnvägstransport-
systemet förbättras om antalet stationer 
ökar, eftersom det ger fler möjlighet att 
nyttja tåget. Under 2008 fanns 615 
 stationer med resandeutbyte i Sveriges 
järnvägsnät. Under 2008 har två nya 
 stationer tillkommit i järnvägsnätet: 
 Falkenberg och Gröndalsviken, tillsam-
mans med en ny hållplats i Kimstad på 
Södra stambanan och tre nya hållplatser 
för lokaltåg på Ostkustbanan.

Mäns och kvinnors resvanor
Kvinnor och män gör ungefär lika 
många resor totalt för alla trafikslag. 
Kvinnor reser dock i större utsträckning 
med kollektiva färdmedel, både med 
spår buren trafik (tåg, tunnelbana och 
spårväg) och med buss. Männen är 
 kraftigt överrepresenterade när det 
 gäller resor i person bil som förare, 
 medan kvinnor oftare reser som 
 passagerare i personbil.

Män gör fler arbetsresor och tjänste-
resor än kvinnor, vilket till största delen 
kan förklaras med att män förvärvs-
arbetar i högre grad än kvinnor. Om 
jämförelsen gäller kvinnor och män  
i samma socioekonomiska grupp och 
med samma förvärvsgrad, syns dock 
inga systematiska skillnader. Kvinnor 
gör fler fritidsresor och serviceresor  
än män. 

En mer omfattande analys av mäns 
och kvinnors resvanor redovisas  
i Banverkets sektorsrapport.

Måluppfyllelse
Transportarbetet för persontransporter 
har enligt preliminära uppgifter ökat, 
och godstransporterna har enligt 
 preliminära uppgifter nått samma nivå 
som 2007. Ett antal åtgärder i infra-
strukturen har genomförts för att öka 
 tillgänglig heten, som exempelvis nya 
stationer och hållplatser. Beredskapen 
för att hantera konflikterande kapacitets-
anspråk har ökat genom kapacitetsför    
stärknings planer. Målet bedöms vara 
uppnått 2008.

Åtgärder, resultat och 
analys 
För resenärer med funktionsnedsätt-
ningar är närheten till en station och 
omfattningen av åtgärder för anpassning 
av stationer avgörande för möjligheten 
att kunna resa. De flesta åtgärderna 
 underlättar i hög grad också resandet för 
många andra resenärer som till exempel 
barn och gamla.

Under 2008 genomförde Banverket 
en mängd åtgärder för att förbättra till-
gängligheten. De nybyggda stationerna 
Gröndalsviken (Nynäsbanan) och 
 Falkenberg togs i bruk, och mer omfat-
tande ombyggnader genomfördes på sju 
stationer längs Nynäsbanan och på 
 Lidköpings station, vilket ökade 
 tillgängligheten till järnvägssystemet.  
I Uppsala genomförs en stor ombyggnad 
som kommer att pågå under många år, 
men viktiga förbättringar kan redan 
nyttjas. Vid ny- och ombyggnad av 
 stationer ingår åtgärder för personer 
med funktionsnedsättningar.  

Under 2008 började Banverket att 
 åtgärda de stationer som är definierade  
i det prioriterade kollektivtrafiknätet 
som ska anpassas för personer med 
funktionsnedsättningar. Arbetet med 
anpassningarna har skett i begränsad 
omfattning och en kraftsamling är nöd-
vändig för att klara målet. Transport-
sektorns aktörer tog tillsammans fram 
detta nät under 2007 och det innehåller 
150 stationer. Åtgärderna genomförs  
i steg, och ett i första skede ska 40 stationer 

Återrapportering: Antal personer med funk-
tionshinder som kan resa med järnväg upp-
delat på män och kvinnor. Åtgärder som ut-
förts i det prioriterade nätet. Andel av det 
prioriterade nätet som är åtgärdat.

2 MÅLET ÄR ATT andelen personer 
med funktionshinder och andra 
grupper med särskilda behov som 
reser med järnvägstransport-
systemet ska öka. Senast 2010 bör 
kollektivtrafiken på järnväg vara 
tillgänglig för personer med funk-
tionshinder. Regeringen har i regle-
ringsbrev för 2009 preciserat detta 
som att Banverket till utgången av 
2010 bör ha åtgärdat 40 stationer.

 MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS
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anpassas till och med 2010. Hissar, 
 trappor, ramper, ledstänger, kontrast-
markeringar, varningsmarkeringar, 
 ledstråk, skyddszoner, belysning, 
 väderskydd och bänkar är exempel på 
åtgärder som ingår. Taktil informations-  
skyltning (anpassad för synskadade) är 
ytterligare en viktig åtgärd. Under 2008 
har stationerna i Hallsberg och Nässjö 
färdigställts i enlighet med programmet. 
Program- och projekteringsarbete har 
under året genomförts för stationerna  
i Skövde, Falköping, Herrljunga, Alvesta, 
Hässleholm och Katrineholm, för fort-
satt bearbetning under 2009.

Förutom dessa samlade och riktade 
åtgärdspaket på stationer i kollektiv-
trafiknätet genomförs kontinuerligt 
 förbättringar för funktionshindrade, 
 exempelvis på Nynäsbanan, stationerna 
Ytterby, Kode och Stora Höga på Bohus-
banan, på flera stationer mellan Gävle 
och Ånge samt på stationerna i Lidköping, 
Bastuträsk och Torneträsk. 

En särskild åtgärd är att anpassa 
 höjden på plattformarna till fordonens 
insteg, vilket har skett i Åstorp, Örtofta, 
Bjurlöv och Åkarp i Skåne, liksom på 
Bohusbanan och Nynäsbanan och   
i Sundsvall.

Även i samband med allmänna om-
byggnader av stationer genomförs en 
mängd åtgärder för personer med funk-
tionsnedsättningar. 

Från den 1 juli 2008 gäller ett nytt  
EU-direktiv med tillhörande tekniska 
 specifikationer (TSD) för personer  
med funktionsnedsättningar. Där 
 regleras exempelvis hur plattformar  
ska vara  utformade. Banverkets egna  
råd och riktlinjer är tillsammans  
med EU:s  regler utgångspunkten  
för  åtgärderna som  genomförs på  
stationerna. 

Banverket förbättrar kontinuerligt 
järnvägens informationssystem. Åtgär-
derna förbättrar för samtliga resenärer, 
men särskilt för personer med funk-
tionsnedsättningar. Det finns också 
 åtgärder som är extra viktiga för 
 personer med funktionsnedsättningar. 
Nya eller förbättrade informations-
system har  installerats och består av 
 dynamiska  informationsskyltar och 
skärmar, hög talarsystem, klockor och 

fasta skyltar. Detta har under året 
 genomförts på  stationer på Nynäsbanan 
och Bohus banan och i Falkenberg, 
 Grästorp,  Örtofta, Åstorp, Torneträsk 
och Bastu träsk. Nya högtalarsystem  
har installerats på stationerna i Tierp, 
Gävle, Hudiksvall, Sundsvall, Ånge, 
 Östersund, Falun,  Ludvika och Sunne. 
Taktila skyltar och områdestavlor är 
särskilt viktiga för funktionshindrade. 
Sådana har instal lerats i Hallsberg  
och Falkenberg. 

Tillgänglighetsarbetet på stationer 
sker i samarbete och med ett infor -
mations utbyte med kommuner, trafik-
huvudmän, regionala organisationer 
och operatörer. Exempel på detta är 
sam arbetet med Skånetrafiken, Väst-
trafik, Hallandstrafik och SL samt 
 berörda kommuner. I ny- och ombygg-
nader av stationer har  Banverket sam-
arbetat med lokala och regionala 
handikapporga nisationer. Banverket  
har dessutom  kontinuerligt kontakt  
med handikapp  organisationerna via 
Tillgänglighets rådet. I detta forum sker 
ett informationsutbyte, och synpunkter 
och önskemål uppmärksammas och till-
varatas. Under året har rådet  slagits 
samman med Vägverkets mot svarande 
råd, för att samlat kunna hantera de 
båda trafikslagen. Antalet möten har 
 utökats till fyra per år för att ytterligare 
förbättra kontakten och utbytet med 
brukarorganisationerna.  

EU har antagit en ny förordning  
om  rättigheter och skyldigheter för 

 tåg resenärer. Den innehåller bestäm-
melser om bland annat skydd och 
 assistans till personer med funktions-
nedsättningar eller nedsatt rörlighet,  
till exempel ledsagningstjänst på 
 stationer. För många personer med 
funktions nedsättningar är en möjlighet 
till person hjälp på  stationen avgörande 
för att resan ska kunna genom föras. 
Detta är en tjänst som också inkluderar 
andra  resenärer, som barn och gamla. 
Bestämmelserna i denna förordning är, 
tillsammans med erfarenheterna från 
ledsagnings projektet i handlings-
programmet Koll framåt, grunden  
i utvecklingen av bland annat en led-   
sag nings tjänst på stationer. Det arbetet 
påbörjades under 2008, med fortsättning 
under 2009. Arbetet drivs som  ett 
 samarbetsprojekt mellan  Banverket  
och Jernhusen AB.

Måluppfyllelse
Av de stationer som är definierade i det 
prioriterade kollektivtrafiknätet, har under 
2008 två stycken färdigställts. Dessutom 
har program- och projekteringsarbete 
genomförts på sex stationer. Banverket 
har planerat och avsatt resurser 2009 –  
2010 för att uppnå regeringens reviderade 
mål på att 40 stationer ska vara åtgärdade 
fram till och med 2010. I förhållande  
till det tidigare övergripande målet att 
 kollektivtrafiken senast 2010 bör vara 
tillgänglig för funktionshindrade uppnår 
Banverket inte måluppfyllelsen.



Åtgärder, resultat och 
analys
Barn och unga utgör en femtedel av 
 befolkningen, men står för en tredjedel 
av alla resor med kollektivtrafik. De är 
därför en viktig målgrupp för järnvägen. 
Samtidigt har barn och unga särskilda 
förutsättningar som kräver hänsyn vid 
planering och utformning av järnvägs-
transportsystemet. 

Fysisk utformning av järnvägen
Järnvägens lokalisering i stadsmiljön 
innebär ofta barriäreffekter för barn och
unga när det gäller att utforska när-
miljön och att ta sig mellan hem, skola 
och fritidsaktiviteter. Samtidigt är många 
av dem beroende av järnvägen i det 
 dagliga livet. Banverket arbetar med 
barns och ungas tillgänglighet, säkerhet 
och trygghet, bland annat genom den 
fysiska utformningen av stationsmiljöer. 

Under 2008 har följande fysiska åt-
gärder vidtagits för barns och ungas till-
gänglighet, säkerhet och trygghet:  
I Falkenberg har bussanslutning i direkt 
anslutning till tågen på stationsområdet 
ordnats. På Bohusbanan har nya gång-
fållor och plattformsbommar införts. 

 

Åtta stationer på Nynäsbanan har fått 
nytt informationssystem, ny belysning, 
nya uppvärmda väntutrymmen, nya 
bänkar och nya stationsentréer. Dess-
utom har stängslingen setts över.

Bland ombyggnadsåtgärder som  löper 
över flera år kan Uppsala nya resecentrum 
och Citybanan i Stockholm nämnas. 
Uppsala resecentrum är under om-
byggnad för att öka tillgängligheten, 
tryggheten och säkerheten för alla rese-
närer, däribland barn och unga. Nu-
varande plattformsövergång byggs bort 
och ersätts med en ny passage under järn-
vägen, med förbindelse till plattformar 
med trappor, hissar och rulltrappor.

Citybanans stationer kommer att 
 förses med spärrlinjer enligt SL:s  standard, 
vilket förhindrar att stationerna blir lek-
platser. Plattformarna förses med platt-
formsväggar, vilket ökar säkerheten för 
alla resenärer. Åtgärder som kommer att 
genomföras primärt för  rörelsehindrade, 
såsom lågt placerade biljettluckor, infor-
mation och sittplatser, gagnar även barn 
och kortväxta.

Informationsinsatser
Barn och unga har en bristande trafik-
mognad. Det är därför viktigt att infor-
mera om riskerna med järnvägen. Under 
2008 har informationsinsatser gjorts för 
att uppnå attityd- och beteendeföränd-
ringar, dels genom två informations-
filmer som visats i biografer och på  
TV, dels genom fokus på säkerhets-  
infor mation i skolorna. Banverkets 
 skol informatörer har under året 
 informerat 12 400 grundskoleelever.

Barnperspektivet integreras  
i verksamheten
För att kunna planera och bygga ett 
järnvägstransportsystem som är till-
gängligt, säkert och tryggt för barn och 
unga måste barnperspektivet beaktas  
i ett tidigt skede. Under 2008 har en 
barnkonsekvensanalys utförts i sam-
band med en social konsekvens-
beskrivning i en järnvägsutredning  
för Norrbotniabanan. I Kirunaprojektet 
 bedrivs, tillsammans med Kiruna 
 kommun, LKAB, Vägverket och Vatten-
fall, ett samarbete med gymnasieskolan  
i Kiruna. Tidigare år har elevernas 

 synpunkter beaktats vid val av sträckning 
för den nya järnvägen. 

Det är inte möjligt att göra inter natio-
nella jämförelser när det gäller  arbetet 
med barns och ungas tillgänglighet. Det 
kan dock sägas att Sverige i jämförelse 
med andra europeiska länder har ett väl 
utvecklat arbetssätt när det gäller barn-
konsekvensanalyser. 

Måluppfyllelse
De fysiska åtgärder som vidtagits under 
året har förbättrat tillgängligheten för 
barn och unga. Banverkets arbete med 
att integrera barnperspektivet i verk-
samheten förväntas också bidra till att 
förbättra tillgängligheten för barn fram-
över. Målet bedöms vara uppfyllt.

Resultat och analys
Det totala långväga persontransport-
arbetet förblev oförändrat samtidigt som 
järnvägens andel av transportarbetet 
ökade. Det kan i sammanhanget noteras 
att antalet flygresor under det sista kvar-
talet minskade med mer än en tiondel 
vid en jämförelse med motsvarande 
kvartal 2007. Det kortväga transport-
arbetet minskade något, samtidigt som 
järnvägens andel även där ökade. Det 
totala långväga godstransportarbetet 
minskade, samtidigt som järnvägen 
 bibehöll sin marknadsandel. Utför- 
ligare resultat och analys presenteras  
i Ban verkets sektorsrapport.

Måluppfyllelse
Andelen persontransportarbete på järn-
vägen av det totala persontransport-
arbetet har enligt preliminära uppgifter 
ökat under 2008 och målet bedöms  
vara uppfyllt.
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Återrapportering: Andelen persontransport-
arbete på järnvägen av det totala person-
transportarbete.

4 MÅLET ÄR ATT andelen kollektivtra-
fik på järnväg bör öka i förhållande 
till det totala persontrans - 
portarbetet.

 MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS

Återrapportering: Åtgärder som har utförts 
i syfte att öka tillgängligheten för barn  
och unga.

3 MÅLET ÄR ATT andelen barn och 
unga som kan nyttja järnvägs-
transportsystemet ska öka.

 MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS

Barn är en viktig målgrupp för järnvägen.
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Åtgärder
Under 2008 har arbetet med trädsäkring 
hållit en högre takt än den ursprungliga 
planen. Tillgången till mark säkerställs 
framgångsrikt i projektet genom lant-
mäteriförrättningar. Förändringar av de 
normer och virkespriser som tillämpas 
för intrångsersättning till fastighetsägarna 
kan komma att öka kostnaderna i projek-
tet. Om arbetet fortsätter i samma takt 
som för närvarande kommer projektet 
att vara slutfört 2012 i stället för 2015 
som var den ursprungliga planen.

Snabbtågens dåliga punktlighet ledde 
till en intensiv dialog, med i första hand 
SJ. Efter ett större antal åtgärder vände 
snabbtågens punktlighet upp under 
 november och december. Vändningen 
kom dock från en relativt låg nivå. Några 
 exempel på åtgärder: 

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. 

kontakt med lokföraren om de miss-
tänker att ett X 2000-tåg har problem. 

-
arbetare från Banverket SJ:s riks-
ledning. Syftet är att förbättra kom- 
 munikationen mellan Banverket och SJ. 

För godstrafiken kommer ett stort fokus 
att läggas på avgångspunktlighet och 
spårplanering. Spårplaneringen han teras 
i dag utan enhetliga verktyg,  vilket inte 
är tillräckligt i den alltmer komplexa 
trafiken med många järnvägsföretag  
och behov av kapacitet med kort fram-
förhållning.

För att förbättra komfortvärdena 
 arbetar Banverket förebyggande med 
bland annat spårriktning. Spår- och växel-
riktning syftar till att återställa o ch upp-
rätthålla spårets avsedda geometri och är 
en viktig underhållsåtgärd. Ett försämrat 
spårläge leder till större slitage av 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 försäm-
rad komfort, trafikstörningar och i värsta 
fall urspårning. Totalt riktas i storleks-
ordningen 1 700 km av Banverkets spår 
på ett år, vilket motsvarar 14 procent av 
den totala anläggningsmassan. Under 
2008 har en förstudie kring spårriktning 
pågått. Syftet är att få en mer resurs- och 
resultateffektiv p rocess för spårriktning. 
Resultatet av förstudien har presenterats 
under  januari 2009.

Kraftsamlingar
För att förbättra punktligheten i stor-
stadsområdena görs extra satsningar 
i form av så kallade kraftsamlingar  
i Stockholms-, Göteborgs- och Malmö-
området. Banverket har också fått extra 
anslagsmedel för dessa satsningar. 

Den första kraftsamlingen startade  
i Stockholm/Mälardalen och målet är  
att förseningarna för resenärer i tåg-
trafiken ska halveras från december 
2006 till  december 2011. Tillsammans 
med SL och SJ AB har Banverket iden-
tifierat 44 olika projekt som ska genom-
föras fram till utgången av 2011, för  
att uppnå  målet. Av de 44 projekten 

ansvarar  Banverket för 30. Extra 
underhålls åtgärder har genomförts  
på framför allt signal- och växelanlägg-
ningar. Inves teringar görs för att öka 
 kapaciteten  genom flera mötesstationer, 
längre plattformar med mera. Sats-
ningarna har visat sig ge positivt resultat, 
och punkt lig heten för exempelvis SL- 
tågen har under 2008 förbättrats med 
5,8 procent. Ankomst punktligheten  
för persontågen till Stockholm har 
 förbättrats från 92,3 procent 2007 till 
92,6 procent 2008. 

Åtgärderna i kraftsamlingen i Göte-
borgsområdet sker även här i samarbete 
med trafikoperatörerna och är i huvud-
sak de samma som i övriga kraft-
samlingar. Ankomspunktligheten för 
person tåg till Göteborg C har under året 
förbättrats. Under 2008 var ankomst-
punktligheten 89,3 procent, jämfört  
med 87,3 procent under 2007. Särskilda 
åtgärder under 2008 har varit förstärkt 
beredskap och spårpatruller som 
 snabbare ska åtgärda uppkomna fel. 
 Antalet trafikinformatörer har utökats 
för att öka servicen till resenärerna. 
 Effekterna av genomförda åtgärder är 
tydligast för Västtrafiks pendeltåg. 
 Ankomstpunktligheten för dessa tåg  
har avsevärt förbättrats under 2008 
jämfört med 2007. För de långväga 
 persontågen som X 2000 och för gods-
tågen har  satsningarna än så länge inte 
gett samma effekt. 

För kraftsamlingen i Öresundsområdet 
har det gemensamma arbetet under 
2008 fokuserats på att ta fram problem-
bilden och utifrån den ta fram förslag  
på åtgärder som snabbt kan öka kvali-
teten i tågtrafiken. De arbeten som  
inom  Banverket startats under hösten 
har  varit av drift- och underhålls-
karaktär, till exempel förkortad inställelse-
tid för felavhjälpning och spårpatruller, 
utbyte av motorer och växellådor  
i växeldriv på strategiskt utvalda växlar, 

Återrapportering: Andel tåg som anländer  
i rätt tid till slutstation. Antal tågförsenings-
timmar för persontrafik respektive gods-
trafik. Antal inställda tåg. Komforttal och 
nedsättningar av standard. Nöjd kundindex, 
uppdelat på män och kvinnor för resenärer.

1 MÅLET ÄR ATT kvaliteten i järn-
vägstransportsystemet ska för-
bättras och tågens punktlighet ska 
öka, särskilt i storstadsområdena 
Stockholm, Göteborg och Malmö.

 MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS

HÖG TRANSPORTKVALITET
Det transportpolitiska delmålet är att järnvägstransportsystemets utformning  
och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.
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utbyte av   isolerskarvar, utökad växel-
service samt utökade väktarinsatser 
inom Malmö- och Lundområdet.  
Detta arbete tillsammans med järn- 
vägs företagens kraft samlingsarbete  
har gjort att det  totala antalet för-
seningstimmar inom området för  
Kraftsamling Öresund  under 2008 
minskat med 15 procent. Ankoms-
punktligheten för persontåg till Malmö 
har förbättrats från 87,8 procent 2007 
till 89,8 procent 2008.

Resultat
Tågens ankomstpunktlighet mäts som 
den andel tåg som anlänt till sin slut-
station inom fem minuter jämfört  
med tidtabell. Punktligheten totalt 
 uppgick 2008 till 89,7 procent, vilket  
är 0,2 procent enheter högre än 2007. 
För persontrafiken var punktligheten  
91,7 procent, jämfört med 91,6 procent 
för 2007 och för godstrafiken 76,5 pro-
cent, jämfört med 76,9 procent för 2007. 
 Diagram 3.

Som en del i att förbättra punktlig-
heten har Banverket också målet att punkt- 
ligheten för SL-trafiken i rusnings tid ska 

öka. För denna trafik mäts punktlig-
heten med en kortare tidsmarginal, 
nämligen två minuters försening till 
slutstationen. Utfallet var 77,5 procent, 
jämfört med 71,7 procent för 2007. 

Förseningarna för tågtrafiken 
 minskade under 2008 med 2 713,  
vilket utgör drygt 2,9 procent. För-
seningarna för godstrafiken minskade 
med 4 648 timmar, medan försening- 
arna för person trafiken ökade med  
1 935 timmar. Antalet inställda tåg  
har varit i stort sett det samma som  
för 2007. Tabell 3.

Målvärdet för ”Regularitet” uppgick 
2008 till 96,0 procent, vilket är 0,5 procent-
enheter högre än för 2007. Utfallet blev 
96,1 procent. Regulariteten visar andelen 
tåg, jämfört med planerat, som framförts 
hela sin planerade sträcka. 

Nedsättningar av gällande hastig-
hetsstandard mäts som en teoretisk 
 tids förlust i förseningsminuter per   
spårkilometer. Nedsättningarna har 
sjunkit från 0,55 förseningsminuter 
2007 till 0,52 år 2008. Vid uträkningen 
av nedsättning av gällande hastighets-
standard är enbart huvudstråken 
 medräknade.

Det genomsnittliga kvalitetstalet för 
spårläge mäts för längre sträckor och 
 uttrycks med ett så kallat Q-tal. Kvaliteten 
i spårläge har varit oförändrad mellan 
2007 och 2008. Q-talet för 2008 var 
83,9. Utförligare resultat och analys om 
Q-tal återfinns under återrapporteringen 
av effektiviteten i underhållet, under 
 avsnittet Övriga mål.

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 för-
ändras över tid genomför Banverket en 
regelbundet återkommande NKI-undersök-
ning. Målen med undersökningen är att:

 
och behov när det gäller information 
på stationerna

 
av incitament i kommande trafik-
informationsavtal

 resenärer som är nöjda med trafik-
informationen i samband med 
 störning ska öka.

TABELL 3

Tågförseningar för person- och godstrafik  
samt antal inställda tågavgångar, timmar
 2008 2007 2006

Persontrafik 28 312 26 377 25 957

Godstrafik 61 181 65 829 58 582

Totalt 89 493 92 206 84 539

Antal inställda tågavgångar 92 428 91 788 71 854

TABELL %

NKI-undersökning 
 2008 2007

Nöjdhet med Banverkets kanaler 48  47

Nöjdhet med tydlighet i informationen 52  50

Nöjdhet med tillförlitlighet i informationen 43 44

Övergripande nöjdhet med trafikinformationen 49 50

Totalt nöjdhetsindex 48 48
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Resultatet visar att endast cirka hälften av 
resenärerna är nöjda med trafikinforma-
tionen i samband med störningar. Kvinnor 
anger generellt en högre nöjdhet än män, 
50 procent av kvinnorna jämfört med  
45 procent av männen. Banverkets infor-
mation upplevs också som mer  tydlig än 
tillförlitlig. De informationssätt som får 
högst betyg i undersökningen är, också 
liksom tidigare år, plattformsskyltar där 
sju av tio är nöjda. Högtalarna får i stället 
bland de lägsta betygen, då tre av tio är 
nöjda i årets undersökning. De öppna 
svaren visar också på ett omfattande 
missnöje med hur högtalarna fungerar 
och används.

Det finns tendenser till att de som 
 reser dagligen ger lägre betyg när det 
gäller tydlighet om störningar, förseningar 
och avgångstider samt om tillförlitlig-
heten i avgångs- och ankomsttider. 

Resultatet av undersökningen visar på 
ett mycket tydligt sätt att det övergrip ande 
missnöjet är kopplat till förseningar och 
störningar samt till tillförlitlighet och tyd-
lighet i serviceinformation, avgångs- och 
ankomsttider. Banverket avser därför att 
prioritera arbetet inom dessa områden 
för att få fler nöjda resenärer. Tabell 4.

Analys rade utfall på helårsbasis. Något som 
starkt bidrog till att årsutfallet försämrades 
var en låg punktlighet för snabbtågen, 
och då framför allt under höstmånaderna. 

Orsaken till den låga punktligheten 
för godstrafiken kan kopplas till en 
mängd faktorer, men några av dem är 
framför allt sen avgång från terminal, 
problem med väglaget och tåg som inte 
kan framföras med planerad hastighet. 

Punktligheten i stort visar en relativt 
enhetlig profil för Banverkets fem drift-
områden, med en god inledning på året, 
dålig försommar och en kraftig försäm-
ring i oktober och november samt en 
uppgång för december, med undantag 
för norra driftområdet. Där uppstod 
bland annat problem med strömavtagare
och halka. Punktligheten inom driftom-
rådet påverkades även negativt av inkör-
ningsproblem i samband med att en ny 
operatör tog över persontrafiken till 
Övre Norrland. 

Det högsta kapacitetsutnyttjandet 
finns i och kring de större städerna 
Stockholm, Malmö och Göteborg. Detta 
beror på en omfattande pendeltågstrafik 
och en hög nivå på fjärrtågstrafiken. Vid 
en störning är risken för trängsel mellan 
tågen stor. Men detta är också helt bero-
ende på vilken tid på dygnet det är. Hög-
trafik eller rusningstid är i Stockolm 
klockan 06.00–09.00 och 15.30–18.00. 
Under dessa tidsintervall finns högre 
risk för punktlighetsproblem inklusive 
omfattande sekundära effekter.

Persontrafikens förseningar under 
oktober och november ledde till försäm-

 

Måluppfyllelse
Punktligheten på järnvägsnätet har ökat 
med 0,2 procentenheter 2008, samtidigt 
som antalet tågförseningstimmar minskat 
med drygt 2,9 procent. Den positiva 
 utvecklingen gäller även för SL-trafiken 
i rusningstid där ankomstpunktligheten 
ökat med 5,8 procentenheter. Antalet 
 inställda tåg ligger på en något högre 
nivå i jämförelse med 2007. Regulariteten, 
det vill säga andelen tåg som framförts 
hela sin sträcka, har också ökat till  
96,0 procent (95,5). Antalet fel i infra-
strukturen har minskat och spårläget  
på de större stråken har förbättrats. 
Sammantaget bedömer Banverket att 
målet är uppfyllt.
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Järnvägstrafik är ett förhållandevis säkert 
trafikslag, vilket beror på ett långsiktigt 
och målmedvetet arbete där  systemet 
hela tiden förbättrats. Detta  arbete måste 
upprätthållas för att trafiken även i fort-
sättningen ska hålla en hög säkerhet.

Banverkets säkerhetspolicy anger 
 inriktningen för Banverkets säkerhets-
arbete. Nollvisionen vägleder vårt säker-
hetstänkande, vilket innebär att det 
långsiktiga målet är att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt i järnvägsolyckor. 
Strävan är att hela tiden förbättra säker-
hetsarbetet och att arbeta förebyggande. 
Policyn betonar också att alla har ett  
 ansvar för säkerheten.

Åtgärder

och därför behöver  fort satta åtgärder 
vidtas för att minska  riskerna.

Att tågresenärer dödas eller skadas  all-  
varligt i järnvägsolyckor är mycket ovan-
ligt. Under 2008 dödades exempelvis ingen 
passagerare. Eftersom spår trafiken som 
trafiksystem kännetecknas av stora fysiska 
krafter i kombination med begränsad 
 retardationsförmåga finns dock risk för 
sällsynta katastrofala händelser, som 
tågkollisioner, tågur spårningar eller 
 kollisioner med bussar i plan korsningar, 
där många dödas och/eller skadas 
 allvarligt vid ett och samma tillfälle. Även 
om dessa händelser är relativt ovanliga 
får de mycket allvarliga konsekvenser, 

Personpåkörningar
För att förhindra personpåkörningar 
prioriterar Banverket åtgärder som går 
ut på ökat tillträdesskydd på bangårdar, 
till exempel uppsättning av staket, sikt-
röjning, skyltning, ombyggnad av 
 stationsområden samt samverkans-
insatser med järnvägsföretag. Förutom 
dessa åtgärder förekommer kamera-
övervakning, bevakning och patrul-
lering på utsatta ställen. Som exempel 
kan nämnas att i Lerum har nya kameror 
monterats vid hållplatsen Aspedalen, 
och på flera platser i Malmö görs en 
översyn av  befintlig kameraövervakning. 

Vid Vasaloppsmässan, som samlade  
30 000 b esökare, var Banverket 
represen terat under parollen ”En genväg 
för att vinna en minut kan kosta en livs-
tid”. Infor mationsinsatser mot spår-
spring har  genomförts ett antal platser, 
bland annat Kungsbacka, Sala och Upp-
sala. Forskning inom suicidområdet 
samt  informationsinsatser med fokus på 
skolinformation är också viktiga aktivi-
teter som genomförts under året.

Plankorsningsolyckor

2 200 plankorsningar med potentiell 
risk har inventerats. Genom ett samar-
bete  mellan Banverket, Sveriges åkeri-
företag och Vägverket har samtliga 
anmälningar som inkommit om farliga 
plankorsningar analyserats. Under 2008 
byggdes 37 plankorsningar om och  
150 försågs med varningsmärken. En  
ny standard för godtagbar vägprofil är 
framtagen för att säkerställa att plan-
korsningar har samma standard som 
v ägen i övrigt. 

Åtgärder i plankorsningar är ett ständigt 
förbättringsarbete som inriktas på att 
bygga bort och öka säkerheten i utsatta 
plankorsningar. Under 2008 byggdes  
48 plankorsningar bort och skyddsnivån 
ökades vid 7 plankorsningar. Skydds-
nivån påverkas bland annat av antalet 
tåg och vägfordon, tågens hastighet, 
siktförhållanden, störande trafikmiljö 
och förekomsten av tunga vägfordon.

Banverket har ökat resurserna för att 
förstärka säkerheten vid plankorsningar 
med bristfällig vägprofil, det vill säga 
korsningar där långa fordon riskerar  
att fastna. En åtgärd under året är att  

Tågkollisioner
Banverket har fortsatt utbyggnaden av 
automatisk hastighetsövervakning (ATC) 
på de stationer som saknar systemet. 
Ambitionen är att kunna utrusta två 
 stationer årligen. ATC kopplades in på 
personbangårdarna i Borlänge och 
 Gävle under 2008.

ERTMS (European Rail Traffic Mana-
gement System) är ett gemensamt trafik-
styrningssystem för Europa. Det syftar 
bland annat till att skapa förutsättningar 
för en gränsöverskridande tågtrafik. 
Banverket har under året  arbetat med 
trafiksäkerhetsregler för ERTMS.

Etam (elektronisk tåganmälan) är ett 
nytt system som syftar till att höja säker-
heten på sträckor med manuell tågklare-
ring och bidra till en modern arbets miljö 
och ett effektivare dokumentationssystem 
för tågklarerare. Etam förväntas vara  
i drift under början av 2009.

Urspårning 
Eftersom urspårning i tågtrafik kan få 
katastrofala följder är det av största vikt 
att åtgärder vidtas för att förhindra dessa 
olyckor. Banverket arbetar med ett antal 
sådana åtgärder för att ytterligare för-
bättra säkerheten på järnvägen. 

Med detektorer upptäcks fordons-
skador som bland annat kan orsaka 
 urspårningar. En kvalitetssäkring av 

SÄKER TRAFIK
Det långsiktiga målet är en säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom systemet för 
 spårbunden trafik. Den spårbundna trafikens utformning och funktion ska anpassas till de krav  
som följer av detta. 

Återrapportering: Antal dödade och all-
varligt skadade, även fördelade på män och 
kvinnor. Vidtagna åtgärder för ökad säker-
het för barn och unga.

1 MÅLET ÄR ATT antalet dödade och 
skadade inom järnvägstransport-
systemet ska minska. Särskilt bör 
åtgärder som syftar till barns och 
ungas  säkerhet prioriteras.

 
MÅLET DELVIS UPPNÅTT  /BEDÖMS DELVIS UPPNÅS
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kom ponenter i detektorerna genomfördes 
under 2008. Banverket har också foku-
serat på att förbättra funktionerna för 
larm, vilket ger färre falska larm. Sam-
arbetet med järnvägsföretagen har utökats 
för att få återkoppling och analys av detek-
terade larm.

En orsak till urspårning kan vara att 
det har uppstått en så kallad solkurva. 
En sådan kan uppstå vid hög temperatur, 
på grund av att rälerna utvidgas och 
 defor meras. Numera förhindras sol kurvor 
normalt av att spåret ligger så fast för-
ankrat i ballasten att det inte kan röra sig.

Solkurvor är en allvarlig störning 
 eftersom de innebär risk för urspårning 
och driftstörning. En solkurva, oavsett 
om den leder till urspårning eller inte, 
får trafik- och affärsmässiga konsekvenser. 
Under 2008 har solkurva bedömts vara 
orsak till tre urspårningar. Fenomenet  
är inte nytt, men problemet har nu  
satts i fokus för att åtgärda och före-
bygga solkurvor på Banverkets spår-
anläggningar. Under 2007 genomfördes 
en utredning ”Analys av solkurve-
problematiken”.  Resultatet har legat  
till grund för  projektet ”Solkurvor –  
åtgärder 2008” som har som mål att 
minska  antalet  solkurvor och att minska 
risken för  ur spårning. Exempel på akti-
viteter som genom förts är åtgärdande  

av brister i spår och ballast, revidering 
av styrande normer och dokument samt 
åtgärder för att höja kvaliteten i rappor-
teringen av solkurvor. Banverket har 
också höjt kunskapsnivån hos beställare 
och ut förare samt sett över utbildnings-
kraven. 

Elolyckor
Med anledning av inträffade elolycksfall 
och tillbud har Banverket sett över elsäker-
 hetsarbetet. Översynen har utmynnat i en 
mängd åtgärdsförslag  fördelade på för-
valtare och entre pre nörer. Förtydligande 
av ansvar och  roller samt förbättrade 
 rutiner och  föreskrifter har legat i fokus. 

Barn och unga
Ett antal insatser har gjorts under året 
för att nå målgruppen barn och ungdom, 
till exempel två informationsfilmer, en 
säkerhetsvecka med skolinformation 
samt fokusering på säkerhetsinforma-
tion i skolorna. 12 400 barn berördes   
av skolinformationen.

Banverket har också deltagit vid 
 mässor och evenemang för att sprida 
kunskap. Vid en skolmässa i Malmö fick 
700  pedagoger information från 
 Banverket. Det är hos de yngsta barnen, 
i årskurs 1 till 3, som chansen att påver-
ka  beteendet är störst. 

Forskning och utveckling
Banverket finansierar ett antal forsknings- 
och utvecklingsprojekt vilka syftar till 
att generera kunskap som behövs för att 
stödja säkerhetsarbetet och minimera 
antalet oönskade händelser i spårtrafiken. 
Eftersom hög säkerhet förutsätter ett 
fungerande samspel mellan aktörerna  
i spårtrafiksystemet, är många av 
 projekten sektorsinriktade. Forsknings-
projekt som bedrivits inom säkerhets-
området under året är: 

 järnvägssjälvmord 

Mer information om dessa projekt finns 
i kapitlet om Banverkets verksamhet, 
under avsnittet om Sektorsuppgifter  
och myndighetsutövning.

Övrigt
Banverket och järnvägsbranschen är 
inne i en omvälvande tid med nya och 
modernare trafiksäkerhetsregler som 
 efter år av förberedelser nu har färdig-
ställts genom att Järnvägsstyrelsens 
 trafikföreskrifter (JvSFS 2008:7) har 
 beslutats och getts ut. De kommer att 
gälla från och med den 31 maj 2009.  
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Alla berörda aktörer i järnvägs-
branschen måste genomföra stora 
 utbildningsinsatser.

I och med säkerhetsdirektivets in-
förande i svensk järnvägslagstiftning  
har Banverket i likhet med alla andra 
 infrastrukturförvaltare sökt säkerhets-
tillstånd. Banverket fick sitt tillstånd  
den 1 juli 2008. 

Resultat och analys
Olyckor med järnvägsfordon
Enligt Banverkets preliminära statistik 
inträffade 13 (16) olyckor med järnvägs-
fordon under 2008. Mätt som ett femår-
igt rullande medelvärde minskade 
denna typ av olyckor från 26 under 
2007 till 24 under 2008. Under året har 
inga olyckor med farligt gods, det vill 
säga utsläpp i samband med järnvägs-
fordon i rörelse, rapporterats. Diagram 4.

Dödade och svårt skadade inom 
 järnvägstransportsystemet

eftersläpning för polisrapporteringen av 
självmord. Därför är uppgifterna för 2008 
osäkra. Där uppgift om kön har rappor-
terats är fördelningen att 22 (34) kvinnor 
och 55 (57) män har dödats.  Under året 
har 7 (9) barn dödats, varav 4 (5) var 
konstaterade självmord, och 1 (2) barn 
skadades allvarligt. Olycks talen för barn 
och unga är tämligen små, vilket gör det 
svårt att bedöma utvecklingstendenser. 
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 2008.  Diagram 5.

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. 

Enligt Banverkets preliminära uppgifter 
var det totala antalet dödade och allvar-
ligt skadade inom det järnvägsnät som 
Banverket förvaltar 104 (117) personer, 
varav 86 (101) dödades och 18 (16) 
s kadades allvarligt. Antalet konstaterade 
självmord var 55 (77). Det finns alltid en 

Plankorsningsolyckor

6 korsningar utrustade med bommar. 
Diagram 6.

Även om olycksutfallet kan ses mot 
bakgrund av ett ökande trafikarbete på 
järnväg, är det uppenbart att det behövs 
ytterligare insatser mot framför allt 
 personpåkörningar och plankorsnings-
olyckor för att uppnå säkerhetsmålen. 

Antalet plankorsningsolyckor var preli-
minärt 33, vilket är 5 olyckor fler än 
 föregående år. Mätt som femårigt medel-  
värde var utfallet 32 olyckor. Av olyckorna 
under året inträffade 16 stycken vid 
plankorsningar med någon typ av 
v ägskyddsanordning. Av dessa var  

Måluppfyllelse
Jämfört med föregående år minskade  
det totala antalet dödade och skadade 
något, men mätt som ett femårigt medel-
värde ökade antalet dödade och allvar-
ligt  skadade inom järnvägstransport- 
 systemet. Inga resenärer har dödats 
 under året.  Även plankorsnings-
olyckorna har ökat något. En rad  
åtgärder har vidtagits för att öka säker-
heten för barn och unga. Olyckorna  
med järnvägsfordon har minskat och 
ingen olycka med  farligt gods, det vill 
säga  utsläpp i samband med järnvägs-
fordon i rörelse, har  inträffat. Målet 
 bedöms vara delvis uppfyllt.
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GOD MILJÖ 
Det långsiktiga målet är en god miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion 
anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. 
En god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser ska främjas. Järnvägstransport-
systemets utformning ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. 

1 MÅLET ÄR ATT järnvägstransport-
systemet ska bidra till att miljö-
politikens delmål nås. 

MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS 

Återrapportering: Utsläpp av koldioxid från 
järnvägstrafik. Antal bostadslägenheter som 
vid ny- och väsentlig ombyggnad av bana 
skyddats från bullerstörningar. Fysiska 
åtgärder som genomförts för att minska 
konflikter orsakade av järnvägen. 

Åtgärder, resultat och 
analys 
Begränsad klimatpåverkan är det natio-
nella miljökvalitetsmål där järnvägs-
sektorns bidrag är störst, genom över-
flyttning av transporter från andra 
trafikslag till järnväg. Att transportera 
gods och människor med tåg i stället för 
med lastbil och bil är ett viktigt bidrag 
till att uppfylla nationella klimatmål, 
eftersom järnvägen är energieffektiv och 
därmed har låga utsläpp av koldioxid. 

Koldioxidutsläppen från dieseldriven 
spårburen trafik uppgick 1990 till 
102 900 ton. Sedan 1990 har koldioxid-
utsläppen kontinuerligt minskat. År 2008 
var koldioxidutsläppen från den spår-
burna dieseltrafiken 65 400 ton. Dessa 
fördelade sig på 49 700 ton från gods-
trafik och 15 700 ton från persontrafik. 

Delmålet för buller inom miljökvali-
tetsmålet god bebyggd miljö och tillika 
etappmålet i transportpolitiken, innebär 
att bullerstörningar över riktvärdena 
ska ha minskat med fem procent mellan 
1998 och 2010. Banverket har delvis 
uppnått målet. Målet är uppnått när det 
gäller maximala ljudnivåer, men inte när 
det gäller ekvivalenta ljudnivåer. 

Järnvägar påverkar naturmiljön på 
en rad olika sätt och bidrar därmed 
till möjligheten att uppfylla miljö-
kvalitetsmålet ett rikt växt- och djurliv. 

Biotopförluster, barriäreffekter, vilt-
olyckor och störningseffekter är exem-
pel på negativ påverkan, men järnvägen 
kan också till en viss del ha en positiv 
inverkan på naturmiljön genom att järn-
vägsområdet i sig utgör livsmiljöer för 
olika arter. 

Kollisioner mellan tåg och djur kan 
få stora konsekvenser för arter som är 
upptagna på den nationella rödlistan 
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. 
Banverket arbetar även med att minska 
de sekundära rovdjursolyckorna genom 
att förbättra hanteringen av djurpåkör-
ningar generellt, till exempel genom att 
avlägsna påkörda djur snabbare. Enligt 
Banverkets felrapporteringssystem 
dödades under 2008 ett fyrtiotal örnar, 
tre björnar och en varg. 

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 järn-
vägsområdet kan dessa arter fortleva 
i den unika livsmiljön som bangårdar 
och banvallar erbjuder. Järnvägen kan 
då bidra till att hotade arter finns kvar 
i Sverige. 

I samband med nybyggnation samt 
drift och underhåll av Banverkets järn-
vägsnät används olika material, kompo-
nenter och kemiska produkter som kan 
påverka miljön. Granskning av kemi-
kalier, miljösäkring av materialför-
sörjning och avfallshantering är några 
exempel på åtgärder som Banverket har 
genomfört för att nå delmålet giftfri miljö. 

Banverket arbetar långsiktigt med att 
minska antalet förorenade områden. Det 
innebär att områden som utgör en stor 
eller mycket stor risk ska vara undersökta 

och vid behov efterbehandlade till 
2050. Banverkets bedömning är att 
det finns cirka 1 000 sådana områden. 
I dagsläget har Banverket inventerat 
över 90 procent av alla identifierade 
förorenade områden. 

Måluppfyllelse 
För att kunna bedöma om målet är upp-
fyllt måste hänsyn tas till den återrap-
portering som görs för övriga mål inom 
avsnittet God miljö. 

De miljökvalitetsmål som är relevanta 
för järnvägssektorn är begränsad klimat-
påverkan, god bebyggd miljö (delmålet 
buller), ett rikt växt- och djurliv samt 
giftfri miljö. 

Banverkets verksamhet bedöms bidra 
till ett långsiktigt uppfyllande av miljö-
kvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan 
genom överflyttning av transporter från 
andra trafikslag till järnväg och genom 
att koldioxidutsläppen från dieseldriven 
spårburen trafik har minskat sedan 1990. 

Banverket har delvis uppfyllt delmålet 
för buller inom miljökvalitetsmålet god 
bebyggd miljö och tillika etappmålet 
i transportpolitiken, att bullerstörningar 
över riktvärdena ska ha minskat med 
fem procent mellan 1998 och 2010. 
Målet är uppnått när det gäller maxi-
mala ljudnivåer. Med nuvarande trafik-
utveckling kommer målet sannolikt inte 
att nås till 2010 när det gäller ekvivalenta 
ljudnivåer. 

Delmålen i miljökvalitetsmålet 
ett rikt växt- och djurliv är inte infra-
strukturanpassade. Därför arbetar 
Banverket med att ta fram mål för att 
följa upp järnvägssektorns bidrag på ett 
mer strukturerat sätt. Banverket arbetar 
inom flera områden för att nå delmålen 
i miljökvalitetsmålet giftfri miljö. 
Banverkets verksamhet bedöms bidra 
till att på lång sikt uppnå målet. 
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2 MÅLET ÄR ATT energianvändningen 
per utfört transportarbete på 
statens järnvägsnät som förvaltas 
av Banverket ska minska. 

MÅLET DELVIS U PPNÅTT   /BEDÖMS DELVIS U PPNÅS 

Återrapportering: Energianvändningen per 
utfört transportarbete. 

Åtgärder, resultat och 
analys 
Den totala energianvändningen har 
minskat något under 2008 jämfört 2007. 
Främst är det energibehovet för drift av 
infrastrukturen som minskat. 
Tabell 5 och 6. 

Den energi som används för drift av 
spårfordon och järnvägsinfrastrukturen 
kommer från el och diesel. El utgör cirka 
90 procent av den totala energianvänd-
ningen. Elenergin kommer sedan 2003 
uteslutande från förnybara energikällor. 
År 2008 kom 99,2 procent från vatten-
kraft och 0,8 procent från biobränsle. 

Banverket arbetar med att minska 
energiförbrukningen inom järnvägs-
sektorn, bland annat genom förbättrad 
effektstyrning för att undvika att över-
föra effekt från norra Sverige till Stock-
holm. Banverket arbetar även med att 
minska effektförluster i samband med 
omformning av elenergi. Andra pågående 
projekt är exempelvis förbättrad styr-
ning av växelvärmen och kartläggning 
av behovet av bangårdsbelysning. 

Måluppfyllelse 
Energianvändningen per utfört trans-
portarbete varierar lite mellan åren. För 
persontrafiken har energianvändningen, 
mätt i kilowattimmar per personkilometer, 
minskat något under 2008. För godstrafik 
mätt som kilowattimmar per tonkilome-
ter har energianvändningen ökat något. 
Målet bedöms delvis vara uppfyllt. 

3 MÅLET ÄR ATT antalet människor 
som utsätts för bullerstörningar 
orsakat av järnvägstrafik över-
stigande de riktvärden som riks-
dagen ställt sig bakom för buller  
i bostäder ska ha minskat med 
5 procent till 2010 jämfört med 
1998. Inriktningen för att nå buller-
målet bör vara e!ektivaste reduktion 
av störningar och att de mest buller-
utsatta människorna prioriteras. 

MÅLET DELVIS U PPNÅTT   /BEDÖMS DELVIS U PPNÅS 

Återrapportering: Antalet boende som 
utsätts för buller från järnvägstrafik med 
ljudnivåer överstigande de riktvärden som 
riksdagen ställts sig bakom för buller inom-
hus i bostäder, även särredovisat för max-
buller respektive ekvivalent buller ska redo-
visas. Även antalet bostadslägenheter och 
andra lokaler där åtgärder vidtagits för att 
minska bullret ska redovisas. 

Åtgärder, resultat och 
analys 
Buller är den miljöstörning som berör 
flest människor i vårt land. Omkring 
två miljoner människor bedöms vid sin 
bostad vara exponerade för trafikbuller 
som överskrider riktvärdet 55 dBA ekvi-
valent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. 

Under 2008 har Banverket fortsatt 
med insatserna för att minska antalet 
bullerutsatta bostadslägenheter. Åtgär-
derna har till största delen bestått av 
bullerdämpning av fönster. Även buller-
plank intill järnvägen och intill bostäders 
uteplatser har satts upp. 

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 ljud-
nivåer, över 45 dBA Lmax inomhus natte-
tid, 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 2007 har godstrafiken ökat 
med 21 procent. Det ökade transport-
arbetet medför att de ekvivalenta buller-
nivåerna längs järnvägen generellt har 
ökat. Med utgångspunkt från trafiker-
ingsökningen och de bullerskydds-
åtgärder som genomförts bedömer 
Banverket att under 2008 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 
som är högre än de långsiktiga rikt-
värdena, trots att omfattande skydds-
åtgärder 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 transport-
politiska inriktningen att prioritera  
de mest bullerutsatta har Banverket 
under perioden 1998–2008 åtgärdat 
cirka 22 300 bostadslägenheter, vilket 
motsvarar cirka 46 900 invånare. Åtgär-
derna har främst varit inriktade på att 
minska de högsta maximala ljudnivåerna 
inomhus. Samtidigt har de ekvivalenta 
ljudnivåerna minskat där åtgärderna 
genomförts. Åtgärderna har medfört 
sänkningar av ljudnivån med 5–10 dBA. 

Åtgärder under 2008 i större  
infrastrukturprojekt 
Bullerskyddsåtgärder vidtas i samband 
med nybyggnad och väsentlig ombyggnad 
av järnväg. Årsuppföljningen visar att 
åtgärder enbart har genomförts vid cirka 
20 bostäder i de investeringsprojekt som 
Banverket färdigställt under 2008. Åt-
gärder har dock genomförts vid betydligt 

  2008  2007 2006 

Energianvändning för persontrafik i GWh  1 113  1 136  1 177 

Transportarbete i miljarder personkilometer  11,0  10,4  9,6 

Energianvändning, kWh/personkm  0,10  0,11  0,12 

Energianvändning för godstrafik i GWh  1 329  1 265  1 232 

Transportarbete i miljarder bruttotonkilometer  23,3  23,3  22,3 

Energianvändning, kWh/bruttotonkm  0,06  0,05  0,05 

TABELL " 

Energiförbrukningen per användningsområde, GWh 
 2008  2007  2006 

Trafik på spår  2 442  2 401  2 409 

Infrastruktur inkl. överföringsförluster  266  421  322 

Totalt  2 708  2 822  2 731 
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fler bostäder under året, men dessa 
investeringsprojekt har ännu inte färdig-
ställts. Det gäller till exempel åtgärder 
i Citytunneln, Citybanan och Ådalsbanan. 

Åtgärder under 2008 i befintlig miljö 
Under 2008 har Banverket åtgärdat 
fasader på cirka 80 bostäder, för att vid-
makthålla etappmål 1, högst 55 dBA Lmax 

inomhus nattetid i sovrum. Banverket 
har också påbörjat åtgärder enligt etapp-
mål 2 under 2008. I etappmål 2 ingår 
dels skyddsåtgärder i bostadsmiljöer 
med höga ekvivalenta ljudnivåer, över 
70 dBA Leq24h, dels skyddsåtgärder 
i vårdinrättningar, barnomsorgslokaler 
och skolor med höga maximala ljudnivåer 
inomhus, över 55 dBA Lmax. Buller-
skyddsåtgärder har under 2008 genom-
förts i 15 bostäders utomhusmiljöer och 
på 15 skolor eller andra lokaler. 

Måluppfyllelse 
Banverket har delvis uppnått målet. 
Målet är uppnått när det gäller maxi-
mala ljudnivåer. Med nuvarande trafik-
utveckling kommer målet sannolikt 
inte att nås till 2010 när det gäller 
ekvivalenta ljudnivåer. 

4 MÅLET ÄR ATT mängden förorenade 
områden som har negativa e!ek-
ter på människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden ska minska. 

MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS 

Återrapportering: Antalet  förorenade 
områden som åtgärdats. 

Åtgärder, resultat och 
analys 
Banverket arbetar långsiktigt med att 
minska antalet förorenade områden som 
riskerar att skada eller innebära olägen-
het för människors hälsa eller för miljön. 
Detta sker i enlighet med det svenska 
miljömålet giftfri miljö, som innebär att 
de förorenade områden som utgör en 
stor eller mycket stor risk ska vara un-
dersökta och vid behov efterbehandlade 
till 2050. Vår nuvarande bedömning är 
att Banverket ansvarar för cirka 1 000 
sådana områden. Genom den åtgärds-
nivå som planerats i framtidsplanen 
(50 miljoner kronor/år) finns förutsätt-
ningar för att nå miljömålet. 

Banverkets åtgärder prioriteras så, att 
de områden som utgör störst risk åtgärdas 
först. Under 2008 har undersökningar 
genomförts på ett flertal platser i hela 
landet. Däribland kan bland annat 
nämnas att Banverket har utfört efter-
behandlingar vid Gunnita bangård 
och slutfört saneringen i Krylbo. 
Kostnader för saneringen i Krylbo 
uppgår till ca 87 miljoner kronor. Tank-
ningsplatser och husgrunder har också 
efterbehandlats. 

En viktig del i åtgärderna är att upp-
fylla miljöbalkens kunskapskrav. Detta 
sker framför allt genom att de punkt-
källor som kan ha orsakat förorenade 
områden identifieras och inventeras. 
Under 2008 har informationen från 
inventering, undersökning och efter-
behandlingar förts in i Banverkets 
fastighetsregister. Hittills har cirka 
3 500 punktkällor identifierats, vilket 
bedöms motsvara cirka 80 procent av 
det verkliga antalet. Inventeringen har 
under 2008 gått in i sitt slutskede. 

En stor del av Banverkets fastigheter, 
inklusive spårområdet, är diffust för-
orenat genom bland annat spill, läckage 
och slitage. Banverkets nuvarande 

bedömning är att cirka 15 procent av linje-
marken är så förorenad att urschaktade 
massor inte lämpar sig för återanvänd-
ning och att cirka 3 procent av linje-
marken är så förorenad att den kan 
utgöra skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller för miljön. 

I samband med schaktning, ändrad 
markanvändning, fastighetsöverlåtelser 
och nybyggnation genomförs ofta hän-
delsestyrda åtgärder. Då sker en omfat-
tande efterbehandling av framför allt 
diffusa föroreningar. Ett exempel är 
projektet Bana väg i väst där det nya 
dubbelspåret går genom ett flertal föro-
renade markområden. Arsenik, bly, kad-
mium, koppar, kvicksilver, zink, oljor 
och polyaromatiska kolväten har om-
händertagits från områden med gamla 
industriminnen. Projektet har ett stort 
ansvar för att kontrollera de förorenade 
massorna under schaktningen eftersom 
Göteborgs dricksvattentäkt, Göta älv, 
ligger i direkt anslutning. Totalt har 
cirka 55 000 ton förorenade massor 
sanerats fram till årsskiftet på delen 
Agnesberg – Älvängen i Ale kommun. 

Måluppfyllelse 
Banverkets inventeringsarbete för för-
orenade områden är inne i sitt slutskede. 
Rutiner för arbete med förorenad mark 
införs i Banverkets organisation, och paral-
lellt med detta görs markundersökningar 
vid avveckling, ny- och reinvesteringar 
för järnvägsdriften. Dessa aktiviteter 
genererar statistik till Banverkets fastig-
hetsregister. Den ökade kännedomen 
om föroreningarna medför att det upp-
täcks fler förorenade platser som behöver 
åtgärdas. Nuvarande statistikunderlag är 
ännu inte heltäckande. Därför kan inga 
tillförlitliga siffror redovisas. 

I och med att saneringen i Krylbo har 
slutförts har ett av de större sanerings-
områdena åtgärdats. Sammantaget har 
också risknivån och de negativa effek-
terna för människors hälsa och för den 
biologiska mångfalden minskat. Därmed 
är 2008 års mål uppfyllt. 
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JÄMSTÄLLT TRANSPORTSYSTEM 
Att följa upp övriga transportpolitiska delmål utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan utgöra en grund 
för bedömning av om järnvägstransportsystemet är jämställt. Ett annat sätt kan vara att mäta om 
kvinnor och män har samma möjlighet att påverka utformningen av järnvägstransportsystemet. 
Eftersom Banverket är en viktig aktör i järnvägssektorn bör verkets verksamhet spegla ett framtida 
önskvärt tillstånd i sektorn och samhället. Därför behöver vi även analysera graden av integrering  
av ett jämställdhetsperspektiv i Banverkets verksamhet. 

1 MÅLET ÄR ATT övriga mål för res-
pektive verksamhetsgren ska följas 
upp ur ett jämställdhetsperspektiv. 

MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS 

Återrapportering: Se övriga mål för till-
gänglighet, transportkvalitet och säkerhet. 

Åtgärder 
Integrering av jämställdhet  
i Banverkets verksamhet 
Under 2008 har jämställdhetsintegration 
i Banverkets verksamhet bedrivits 
genom en obligatorisk utbildning i genus 
och jämställdhet för alla medarbetare 
på förvaltande enheter. Utbildningen 
omfattar teori om jämställdhet utifrån 
ett historiskt, vetenskapligt och politiskt 
perspektiv. Syftet med utbildningen är 
att höja den allmänna kunskapsnivån 
och väcka frågor och diskussion kring 
genus och jämställdhet i det dagliga 
arbetet. Under 2008 har 1 760 personer 
genomfört utbildningen. 

Utifrån Banverkets jämställdhets-
och mångfaldsplan arbetar Banverket 
för att skapa den goda arbetsplatsen 
för kvinnor och män. Under 2008 har 
Banverket arbetat med mål inom om-
rådena arbetsförhållanden, förvärvs-
arbete och föräldraskap, trakasserier, 
rekrytering, kompetensutveckling 
och löner. 

Jämställdhetsfrågorna har tydligt 
lyfts i åtgärdsplaneringen för den 
svenska infrastrukturen 2010–2021. 
Tre punkter kring jämställdhet ingår 
övergripande i arbetet med de regionala 
systemanalyserna och i övriga del-
projekt. Dessa utgångspunkter ska bidra 

till att planeringsresultatet uppfyller 
syftet med det transportpolitiska del-
målet om ett jämställt transportsystem: 

  
åtgärdsplaneringen ska sträva efter   
att ha en jämn könsfördelning. Möjlig-
heterna  att  i  framtiden  nå  ett  mer 
 jämställt  transportsystem  bedöms  
vara större när planeringsprocessen   
i sig är jämställd.  

  
v ärderingar ska tillämpas. Svensk  
forskning  visar  att  kvinnor  reser  på  
ett mer varierat sätt, jämfört med män.   
De värderar också miljö- och trafik-
säkerhetsfrågor högre än män. 

 
seras utifrån ett genusperspektiv. Vid  
eventuella målkonflikter när det gäller  
mäns  eller  kvinnors  behov  ska  val  och 
ställningstaganden   dokumenteras. 

Kvinnors och mäns representation  
vid samråd 
Banverket har som mål att jämställd-
hetsperspektivet ska vara en integrerad 
del i planeringsprocessen för byggande 
av järnväg. I den fysiska planerings-
processen anordnas samråd och arbets-, 
projekt- och referensgrupper med all-
mänheten. Banverket arbetar för att 
kvinnor och män ska vara jämnt repre-
senterade i dessa sammanhang. 

För att skapa möjligheter till en jämn 
representation av kvinnor och män i den 
fysiska planeringsprocessen har Banverket 
under 2008 arbetat med följande: 

   
på  allmänna  samrådsmöten  i  förstudier 
och järnvägsutredningar, för att un-
derlätta för familjer att delta. 

 
gerats för att ge personer möjlighet att  
tala direkt med Banverkets företrädare,  
i  stället  för  att  tvingas  prata  inför  en 
stor grupp. 
  
längs hela sträckan. Personal fanns på  
plats för att besvara frågor från allmän-
heten. På detta sätt kunde Banverket   
få en direkt kommunikation med per-
soner som verket kanske inte kommit   
i kontakt med annars. 
  
för att underlätta för familjer att delta. 

Resultat och analys  
Styrelse- och ledningsrepresentation 
I Banverkets styrelse ingår 9 personer, 
varav 5 kvinnor och 4 män. Banverkets 
högsta ledningsgrupp omfattar 11 per-
soner, varav 6 kvinnor och 5 män. För 
fem år sedan bestod ledningsgruppen 
av 15 personer, varav 4 kvinnor och 
11 män. Den 1 februari 2008 tillträdde 
Banverkets nya generaldirektör, Minoo 
Akhtarzand, som därigenom blev 
Banverkets andra kvinnliga general-
direktör sedan Banverket bildades 1988. 

Övrig redovisning kring jämställd-
het och personal finns 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 samråds-
möten och liknande. Mätningar 
under 2008 visar att kvinnornas 

26 



  
       

  
 

   
      

 
    

  
     

 
   
    

  

    
     

 

 
 

 
 

 

      
  

 
    

     
  

     
 

     
     

    
   

      

 
  
     

 
     

    
 

 
 
 
 

    
    

 
   

 
  

 

 

27 

M
ÅL

 O
CH

 R
ES

U
LT

AT
JÄ

M
ST

Ä
LL

T 
TR

A
N

SP
O

RT
SY

ST
EM

 

representation uppgick till 34 procent. 
Motsvarande andel var 28 procent för 
2006 och 23 procent för 2004. 

Uppföljning av övriga transport-
politiska mål ur ett jämställdhets-
perspektiv 
TILLGÄNGLIGHET. Banverkets arbete med 
att skapa bättre möjligheter till pendling, 
genom infrastruktursatsningar och åt-
gärdsprogram, innebär större möjligheter 
även för kvinnor att utvidga sina lokala 
arbetsmarknadsregioner. Exempel på 
åtgärdsprogram är kraftsamlingarna 
i Mälardalen, Västsverige och Öresund. 

En mängd forskning pekar på att 
otrygghet kan påverka människors 
vanor och medföra att de inte rör sig 
i offentliga miljöer eller använder 
kollektivtrafik. Kvinnor känner i högre 
grad än männen otrygghet i det offent-
liga rummet. Genom Banverkets arbete 
med att anpassa stationsmiljöer till alla 
resenärers behov, ökar även kvinnornas 

tillgänglighet till järnvägstransport-
systemet. 

Mäns och kvinnors resvanor åter-
rapporteras i Banverkets sektorsrapport. 

TRANSPORTKVALITET. Kvinnor är i all-
mänhet nöjdare än män när det gäller 
själva utförandet av järnvägstrafik. 
Den största skillnaden mellan mäns och 
kvinnors åsikter syns i uppfattningen 
om att sitta bekvämt under resan. 
Kvinnor upplever en klart större bekväm-
lighet än män. Kvinnors och mäns 
uppfattningar skiljer sig också när det 
gäller snabbhet och tillgång till informa-
tion om förändringar i tidtabeller eller 
linjedragning. Även i dessa avseenden är 
kvinnor mer positiva. 

TRAFIKSÄKERHET. Fler män än kvinnor 
omkommer i järnvägstrafiken. Under 
2008 där uppgift om kön har rappor-
terats var fördelningen att 22 (34) kvinnor 
och 55 (57) män hade dödats. 

MILJÖ. Järnvägstrafik är den mest 
miljövänliga formen av kollektivtrafik. 
Kvinnornas resvanor, med större andel 
kollektivtrafikresor och gång- och 
cykeltrafik, är således mindre belastande 
för klimatet än männens resvanor. 

Banverket bedömer det inte relevant 
att följa upp miljömålen ur ett jämställd-
hetsperspektiv eftersom de i allt väsent-
ligt är könsneutrala. 

Måluppfyllelse 
Banverket har i de fall det varit relevant 
följt upp de övriga transportpolitiska 
målen ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Under året har åtgärder utförts för att 
integrera jämställdhetsperspektivet 
i verksamheten. Banverket har också 
arbetat med att öka kvinnors möjlig-
heter att påverka planeringsprocessen 
och därmed också möjligheten att 
påverka järnvägens utformning. Målet 
bedöms vara uppfyllt. 



 
M

ÅL
 O

CH
 R

ES
U

LT
AT

Ö
V

RI
G

A
 M

Å
L 

28  



 

 
 

   
 

  
        

 
 

  
 

  

 
 
   

  

      

   
       
        

  

 
 

  
     
  
     

 
 

 
  

       
 

    
     

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

   
   

  
    

 
      

 
 

 

 

 
   

 
     

    
  

     
    

 

  
  

 
 

 

    
  

 
     
   

     
 

     
 

   

M
ÅL

 O
CH

 R
ES

U
LT

AT
Ö

V
RI

G
A

 M
Å

L 

ÖVRIGA MÅL  

1 MÅLET ÄR ATT e!ektiviteten avse-
ende underhållet av det statliga 
järnvägsnätet ska öka. Banans till-
stånd ska motiveras av aktuell trafik. 

MÅLET UPPNÅTT/BEDÖMS UPPNÅS 

Återrapportering: Underhållskostnad per 
spårkilometer och trafikvolym ska redovisas. 

Resultat och analys  
I den underhållskostnad som analyseras 
ingår det avhjälpande och förebyggande 
underhållet samt den anläggningsskötsel 
(snöröjning, drift av infrabyggnader, 
supportavtal, larm med mera) som 
direkt kan föras till en specifik sträcka 
i järnvägsnätet. 

Klassindelningen är förändrad från 
tidigare år och bygger på den uppdelning 
i anläggningsklasser som Banverket 
använder i planering och uppföljning 
från och med 2008. Bakom den nya in-
delningen återfinns trafikvolymer, 
trafikflöden, trafikens betydelse för sam-
hället, konsekvenser då driftstörningar 
uppstår, trafikens återställningsförmåga 
och krav på regularitet. Samma indel-
ning används också i den långsiktiga 
planen för perioden 2010–2021. Tabell 7. 

Behovet av underhålls- och reinves-
teringsåtgärder samspelar med mängden 
tåg, tyngden på tågen och hur tätt tågen 
går. En tät trafik ställer stora krav på 
att det förebyggande underhållet funge-
rar, genom åtgärder som syftar till att 

fel inte ska uppstå. När felen uppstår 
måste de hanteras effektivt, annars 
uppstår stora spridningseffekter. Det 
gäller framför allt i storstäderna, men 
även industriernas produktions-
flöden och lagerhållning kan påverkas 
negativt. En annan väsentlig kostnads-
drivare är hur åtkomligt spåret är för 
underhålls- och reinvesteringsåtgärder. 
I områden med mycket trafik måste 
förebyggande åtgärder utföras på korta 
tider eller när få tåg passerar, vilket ofta 
är nattetid. 

Åtkomsten till arbeten inom områden 
med enkelspår med mycket trafik blir 
också en kostnadsdrivare, både för 
Banverket och för järnvägsföretagen. 
Vid större arbeten ersätts tågen med 
annan trafik. Andra faktorer som är av-
görande för kostnaderna är mängden 
anläggningar. En faktor som har en 
mycket stor inverkan på behovet av åt-
gärder är anläggningens trafikala ålder. 
Med nuvarande reinvesteringsnivå 
ställd mot den förväntade trafikutveck-
lingen kommer den att stiga, och detta 
medför fler funktionsstörningar. En 
direkt följd blir att det avhjälpande 
underhållet, vilket är betydligt mer 
kostnadskrävande än ett förebyggande 
underhåll, ökar i omfattning. 

Av diagrammet framgår att Banverket 
bedriver underhåll mer omfattande för 
stråk med högre trafik. De största sats-
ningarna görs i Stockholm, Göteborg 
och Malmö, vilket beror på den stora 

trafikvolymen och de mycket höga 
kraven på kvalitet. Diagram 7. 

Konkurrensutsättning av underhålls-
verksamheten har inneburit sänkta 
kostnader. Kontraktens pris per spår-
meter har stabiliserats på en betydligt 
lägre nivå än före konkurrensutsätt-
ningen. En stor del upphandlas som 
funktionsentreprenader, det vill säga 
Banverket köper en i förväg fastställd 
kvalitet på banan, såsom tillåtet antal 
besiktningsanmärkningar och fel, spår-
lägeskvalitet med mera. Samtidigt avgör 
entreprenören med utgångspunkt 
i besiktningar och underhållsföre-
skrifter vilka åtgärder som ska utföras 
på banan. Genom återkommande 
”byggmöten” där beställaren Banverket 
och entreprenören medverkar säker-
ställer Banverket en god kunskap om 
banans tillstånd och kvalitet. 

Banor med relativt lite trafik kan vara 
viktiga knutpunkter i större trafikflöden. 
Ett försämrat tillstånd kan då medföra 
stora konsekvenser även för de hög-
trafikerade banorna. Men underhållet blir 
i förhållande till trafikvolymen dyrare 
på dessa banor. För att kunna trafikera 
en bana krävs att underhållet motsvarar 
en grundläggande säkerhetsnivå. Detta 
sker bland annat genom en återkommande 
besiktning som är anpassad till banans 
tillåtna hastighet. Diagram 8. 

I diagrammet har underhållskost-
naderna indexerats med ett prisindex 
för att visa det verkliga värdet varje år. 
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 Milj tågkm  
per spårm.  

Bruttotonkm  
per spårm.  

Antal fel  
per spårkm 

Spårkm  
 

Storstad  20  6 796  8,5  1 260 

Större stråk  15  8 807  3,6  4 151 

Övrig viktig gods- 
och resandetrafik  9  5 607   2,6 4 106 

Mindre trafik   4  1 203  1,7 2 669 

Ringa eller ingen trafik  1   348 1,3  1 295 

Samtliga stråk   10 5 158  3,1  13 950 



 

 Trafikvolymen  mätt  i  personkilometer 
och godstonkilometer har ökat väsent-
ligt mer än underhållsvolymen. Sam-
tidigt har antalet tågförseningstimmar  
som  orsakas  av  fel  i  infrastrukturen  
i  stort  varit  oförändrat  sett  över  en  längre 
tidsperiod. De underhållsinsatser som  
genomförts för att minska tågförsenings- 
 timmarna  har  varit  framgångsrika  och 
till direkt nytta för godstransportörer,  
resenärer och järnvägsföretag.   
Diagram 9. 

Ett  sätt  att  mäta  hur  underhållet 
 lyckas är att jämföra tågförsenings-
timmar  orsakade  av  fel  i  infrastrukturen 
mot  trafikvolymen.  Konsekvensen  av 
driftstörningar blir störst där Banverket  
har mest trafik, vilket leder till att  
b etydligt fler resenärer och godstrans-
porter drabbas. Diagram10. 

Kvaliteten  i  spårläget  mäts  flera  gånger 
per  år.  Genomsnittliga  kvalitetstal  för 
spårläget beräknas för längre sträckor  
och uttrycks med ett Q-tal, alternativt  
K-tal.  Ju  högre  hastighet  som  tillåts  på  
en sträcka, desto högre krav ställs på  
spårläget.  Det  har  betydelse  både  för 

 trafikeras  med  godståg  i  relativt  låga 
hastigheter. Där är inriktningen att  
 bibehålla banans funktion och säkerhet  
samt att undvika driftstörningar. Kvalitets-
talet på de mindre trafikerade banorna,  
som i regel är skarvspår, påverkas starkt  
av exempelvis skarvlägen, dålig under-
grund och klimatet. Ett exempel på  
 klimatets inverkan är att höga vatten-
flöden under vissa år kan ge stora utslag  
på kvalitetstalet. 

Ökade  medel  till  underhållet  skulle 
vara till fördel ur ett långsiktigt perspektiv,  
där  förebyggande  insatser  (till  exempel 
spårriktning) skulle kunna utföras mer  
rationellt.  Detta  skulle  även  minska  dyra 
punktinsatser och akut felavhjälpning. 
Diagram 11. 

Samtliga fel som uppstår i infrastruk-
turen  rapporteras,  oavsett  orsak.  De  fel 
som framgår i diagrammet utgör en del-
mängd  och  har  en  direkt  koppling  till 
funktionssäkerheten i anläggningarna.  
De är inte orsakade av externa händel-
ser. Antalet fel i förhållande till antalet  
spårkilometer har ökat marginellt, sett  
över hela tidsperioden. Däremot har en  
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Underhållskostnad

passagerares bekvämlighet under tåg-
resan och för nedbrytning av spåret. 

Kvalitetstalet, Q-talet, på de mest  
 trafikerade sträckorna är relativt stabilt  
över  åren.  Däremot  finns  en  tendens  till 
sjunkande  Q-tal  på  de  mindre  trafikerade 
sträckorna. Detta beror på att de mest  
trafikerade sträckorna prioriteras fram-
för mindre trafikerade sträckor. Medlen  
för underhåll har inte ökat i samma  
 utsträckning  som  trafiken,  och  ökade 
krav på banornas tillgänglighet har gett  
minskad tid för underhåll.  

Banornas förändrade funktion de  
 senaste  åren,  i  form  av  högre  axellaster 
och hastigheter, har inneburit att under-
hållet  delvis  förts  över  från  de  mindre 
trafikerade  banorna  till  de  mer  trafi kerade 
stråken. Detta för att kunna hålla rätt  
kvalitetsnivå  med  koppling  till  de  krav 
som finns på punktlighet och komfort  
samt för att kunna bibehålla anläggning-
ens status på en tillräckligt hög nivå för  
att motverka nedbrytning. 

På de mindre trafikerade banorna   
är kvalitetstalet inte lika viktigt att   
hålla högt, eftersom dessa banor oftast  
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 Banverket Produktion  2008  2007  2006  2005 2004 
 Nettoomsättning mnkr  703  691  667  469 395 

 Rörelsemarginal %  1,3  0,3  6,0  8,3 1,3 

 Branschgenomsnitt %   0-5  3,0  3,0 2,5 

Banverket Projektering 
 Nettoomsättning mnkr  117  99  73  56 41 

 Rörelsemarginal %  9,7  11,7  12,5  8,7 4,9 

 Branschgenomsnitt %   7-11  9,0  8–9 5–8 

Banverket ICT 
 Nettoomsättning mnkr  213  243  251  246 264 

 Rörelsemarginal %  25,6  32,3  19,4  12,2 -13,3 

 Branschgenomsnitt %   5-20  10–20  10–14 10–12 

Banverket Järnvägsskolan 
 Nettoomsättning mnkr  24  24  24  24 27 

 Rörelsemarginal %  0,9  7,3  1,2  0,0 -2,2 

Branschgenomsnitt %    4-5  3,0  3,0 3,0 

Banverket Materialservice 
 Nettoomsättning mnkr  494  475  296  244 154 

 Rörelsemarginal %  2,0  2,8  2,4  4,9 7,1 

Branschgenomsnitt % * 

TABELL # 

Lönsamhet för resultatenheterna i förhållande
till branschen i övrigt 

  

*Uppgiften saknas eftersom det inte finns någon jämförbar bransch 

8 

4 

3 

2 

1 

3 

Anmälda fel per spårkilometer 

minskning skett inom storstäderna. Efter-
som konsekvenserna av varje fel blir mest  
omfattande där det bedrivs mycket trafik,  
är  denna  minskning  betydelsefull.  Varje 
fel som inträffar i ett område med mycket  
trafik medför risk för omfattande drift-
störningar. Detta drabbar många rese-
närer och godstransporter och ger  
därmed upphov till stora samhälls-
ekonomiska kostnader. Inriktningen   
är därför att fortsätta att minska antalet   
fel  kraftfullt  i  storstäderna  men  också  
på större stråk. Diagram 12. 

Den  trafik  som  bedrivs  och  som  är 
planerad, är en del i Banverkets besluts-
underlag vid val av inriktning för under-
hållet.  Den  inriktningen  kan  möjligen 
stärkas ytterligare, men inte utan komp-
likationer för banor med lägre trafik.   
En försämring av underhållet för dessa  
 banor får konsekvenser för den funk-
tionalitet som kan erbjudas, planerad  
livslängd,  trafikupplägg  med  mera. 
 Banverket  använder  underhållsmedlen 
effektivt,  och  åtgärderna  har  delvis 
 bidragit till en bättre kvalitet genom   
att antalet fel har minskat.  

Måluppfyllelse Banverket Produktion och Banverket  
Järnvägsskolan hade en rörelsemarginal  
2008 som är lägre än branschen i övrigt.  
Övriga resultatenheter visar emellertid  
en  rörelsemarginal  för  försäljningen 
 utanför  Banverket  som  ligger  inom  de 
intervall som ligger i nivå med jämför-
bara företag i respektive enhets bransch.  
Branschens rörelsemarginal 2008  
 bedöms utifrån tidigare års  marginaler. 

Under avsnittet Uppdragsverksamhet  
redovisas utöver rörelsemarginalen ett  
antal  kompletterande  nyckeltal  för 
 respektive enhet. 

Analysen för 2008 visar att Banverkets  
strategi att prioritera de mest trafikerade  
banorna  genom  att  i  första  hand  satsa 
 resurser  där,  är  ett  effektivt  sätt  att 
 underhålla järnvägen. Målet är därmed  
uppnått.  

2 MÅLET ÄR ATT  Banverket  ska  bedriva 
en extern egenregiverksamhet 
med en lönsamhet som jämförbar 
med branschen i övrigt. 

MÅLET DELVIS U PPNÅTT   /BEDÖMS DELVIS U PPNÅS 

Återrapportering:  Lönsamheten  för  resultat-
enheterna  i  förhållande  till  branschen  i  övrigt 
ska redovisas. 

Måluppfyllelse 
Banverket Projektering och Banverket  
ICT  har  en  rörelsemarginal  som  ligger  
i  nivå  med  branschen  i  övrigt  medan 
Banverket Produktion och Banverket  
Järnvägsskolan  har  en  rörelsemarginal 
som  ligger  under  branschens  nivå.  
Målet bedöms vara delvis uppfyllt. 

Resultat och analys  
Det viktigaste nyckeltalet för att jäm- 
föra lönsamheten hos resultatenheterna   
med branschen i övrigt är rörelsemarg i-
nalen. Den samlade bilden för rörelse-
marginalen i de externa uppdragen   
i  jämförelse  med  motsvarande  bransch 
visas i tabell 8. 
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Övrig återrapportering 
I detta kapitel rapporteras övriga återrapporteringskrav i regleringsbrevet.  
Några återrapporteringskrav återfinns även under kapitlet Banverkets verksamhet. 
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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 
2008 redovisas kostnad i långsiktig 
åtgärdsplan, kostnad vid startbeslut och 
kostnad efter färdigställande. För objekt 
som öppnades för trafik under 2003 
redovisas en uppföljning av de viktigaste 
effekterna som motiverade åtgärden 
samt en uppföljning av objektets sam-
hällsekonomiska lönsamhet. 

Uppföljning av anläggningskostnad 
för objekt öppnade för trafik 2008 
Kostnaderna redovisas i prisnivå 2008-
01 om inte annat anges. För omräkning 
har ett sammanvägt index som bygger 
på E84 använts. Nedan ges en kortare 
beskrivning av de objekt som är öppnade 
för trafik. Alla projekt har utförts till en 
lägre kostnad än enligt banhållningsplanen. 

VÄSTKUSTBANAN. Torebo–Heberg, dubbel-
spår inklusive resecentrum i Falkenberg: 
Projektet är en del av dubbelspårsutbygg-
naden av Västkustbanan. I projektet 
ingår också ombyggnad till resecentrum 
i Falkenberg, vilket bland annat förbättrar 
tillgängligheten. Projektet har slutförts 
tidigare än planerat och till en lägre 
kostnad. 

KUST TILL KUST-BANAN. Nybro bangårds-
ombyggnad: Projektet ingår som en del 

av utbyggnaden av Kust till kust-banan 
med fjärrblockering. Projektet ger också 
förbättrad tillgänglighet och säkerhet för 
resenärer och förbättrad kapacitet genom 
en ny och längre mötesstation för gods-
tågen. Projektet har slutförts tidigare än 
planerat och till en lägre kostnad. 

STAMBANAN GENOM ÖVRE NORRLAND. 

Vännäs–Bastuträsk, största axellast 25 
ton/banupprustning, Bastuträsk ban-
gård: Detta projekt är en del av upp-
graderingen av Stambanan genom 
Övre Norrland till 25 tons axellast. 
Det som återstått att genomföra är om-
byggnaden i Bastuträsk till trespårs-
station, vilket ger möjlighet till möten 
med långa tåg (750 m). Dessutom ingår 
Hällnäs bangård signalmässigt, vilket 
ger förbättrad logistik. Projektet har 
genomförts enligt planen och till en 
lägre kostnad. 

STAMBANAN GENOM ÖVRE NORRLAND. 

Luleå bangård, etapp 1 och 2: Projektet 
finns inte med i framtidsplanen som 
eget projekt. Det ingår i objektet Stam-
banan genom Övre Norrland. Projektet 
ger en snabb förbättring av logistiken 
vid malmbangården. Projektet har senare-
lagts på grund av en innehållsförändring 
i form av ett nytt signalställverk. Kost-
nadsökningen i projektet har hanterats 
i objektet. 

NORRA STAMBANAN. Ljusdal och Bollnäs, 
resecentrum: Bollnäs resecentrum har 
genomförts och öppnats för trafik under 
året. Projektet leder till förbättrad till-
gänglighet och säkerhet i stationsmiljön. 
Projektet har genomförts enligt planen 
och till en lägre kostnad. 

MALMBANAN. Torneträsk bangård: Ban-
gården har byggts om för att klara möten 
med 750 m långa godståg. Projektet har 
genomförts två år senare än planerat, 
men till en lägre kostnad. 

MALMÖ. Arlöv–Malmö, ökad kapacitet: 
Banverket har byggt en anläggning för 
växling mellan höger- och vänstertrafik 
för Öresundstågen, vilket ger högre 
kapacitet och mindre störningar. I planen 
saknas 85 miljoner kronor i prisnivå 
2008 för kostnader som upparbetades 
2002–2003. Projektet har genomförts 
enligt planen och till en lägre kostnad. 

E!ekter för objekt öppnade för  
trafik 2003 
Här redovisas en kortfattad uppföljning 
av viktiga effekter och samhällsekonomisk 
lönsamhet för objekt som öppnats för 
trafik år 2003. För varje uppföljt objekt 
finns en rapport framtagen som beskriver 
uppföljningen mer i detalj. Av uppfölj-
ningen framgår att objekten till stor del 
gett de effekter som antogs i besluts-
underlaget. Den samhällsekonomiska 
lönsamheten bedöms dock ha minskat 
relativt mycket för två objekt, eftersom 
anläggningskostnaden ökat vid genom-
förandet. 

GAMMELSTAD. Kombiterminal:  Kombi-
terminalen i Luleå var tidigare centralt 
belägen vid stationen, vilket medförde 
tung lastbilstrafik i stadens centrala 
delar, med miljöproblem som följd. Ett 
annat problem var kapacitetsbrist och 
kostsam godshantering eftersom mark-
bristen vid terminalområdet gjorde 
kombispåren för korta. Den nya kombi-
terminalen i Gammelstad ligger i nära 
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TABELL $ 

Anläggningskostnad för objekt öppnade för trafik 2008, miljoner kronor 

33 

 
 Stråk 

 
 Objekt 

 Beräknad kostnad 
 i plan 

 Beräknad kostnad 
 vid byggstart 

Uppföljd kostnad 
efter genomförande 

 Västkustbanan 
 

  Torebo–Heberg, dubbelspårsutbyggnad inklusive 
 resecentrum i Falkenberg  1 409  1 436 1 358 

 Kust till kust-banan  Nybro bangårdsombyggnad  128  117 112 

 Stambanan genom Övre Norrland  Vännäs–Bastuträsk, stax 25 samt banupprustning  1 064  1 071 1 018 

 Stambanan genom Övre Norrland  Luleå bangård, etapp 1 och 2  -  34 39 

 Norra stambanan  Bollnäs resecentrum  41  32 34 

 Malmbanan  Torneträsk bangård  72  64 67 

 Malmö  Arlöv–Malmö, norra delen  857  819 778 
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anslutning till industriområdet Stor-
heden, dit alla stora speditörer har 
 förlagt sina omlastningsanläggningar. 
Detta minimerar lastbilstrafiken  
i centrala Luleå. 

Den nya kombiterminalens utform-
ning ger förutsättningar för effektivare 
hantering av gods, vilket stärker järn-
vägens konkurrenskraft när det gäller 
godstrafik. Terminalen antogs i besluts-
underlaget medföra överflyttning av 
kombigods från cirka 2 000 lång- 
tradare som kör 1 200 mil enkel väg. 
Projektets huvudsakliga nyttor, i form  
av minskad miljöbelastning och mins-
kad olycksfrekvens på vägarna, baseras 
på detta antagande. Uppföljningen visar 
att de överflyttade volymerna från last-
bil till järnväg sannolikt är mycket större
än vad som antogs i besluts underlaget. 
 Beräkningar tyder på att  cirka 4 200 
långtradare sparats in.  Eftersom projek-
tet byggdes utan kost nads fördyringar 
bedöms den samhälls eko nomiska lön-
samheten ha ökat relativt mycket jäm-
fört med  beslutsunderlaget. 

 

YSTAD–SIMRISHAMN. Elektrifiering och 
banupprustning: Det övergripande syftet 
var att möjliggöra körning med samma 
tågsätt som i övrig trafik i Skåne. Åtgärden 
antogs leda till restidsvinster för rese-
närer och ökat resande samt minskade 
tågdriftskostnader och minskade utsläpp 
av emissioner från tågtrafiken. I samband 
med elektrifieringen slopades också ett 
stort antal oskyddade plankorsningar, 
vilket leder till minskade olycksrisker. 
Uppföljningen visar att de antagna effek-
terna nära nog har uppnåtts. Restidsvinst-
erna och resandet har till och med ökat 
mer än beräknat. När det gäller plankors-
ningarna har antalet minskat mindre än 
beräknat, från 116 till 48 i stället för till 
40. Den samhällsekonomiska lönsam-
heten bedöms dock ha minskat relativt 
mycket, eftersom anläggningskostnaderna 

har ökat mycket,  jämfört med de kost-
nader som antogs i beslutsunderlaget. 

RYDSGÅRD. Mötesstation: Det över-
gripande syftet var att möjliggöra halv- 
timmes trafik och därmed ge möjlighet 
till ett utökat utbud av trafik. Med ett 
större  utbud bedömdes även resandet 
kunna öka. Uppföljningen visar att 
 trafiken på sträckan utökats enligt de 
antag anden som gjordes i beslutsunder-
laget. Upp följning visar också att resan-
det ökat, men det har inte varit möjligt 
att jämföra med de antaganden som 
gjordes i besluts underlaget. Trots att effek-
terna av  åtgärden bedöms vara i nivå 
med dem som antogs i besluts underlaget, 
bedöms den samhälls eko nomiska lönsam-
heten för projektet vara lägre än den 
 beräknade, eftersom kostnaderna för 
 genomförandet blev  högre än beräknat. 

FINNERÖDJA. Kurvrätning: I samband 
med en större reinvestering bedömdes 
det som samhällsekonomiskt lönsamt att 
samtidigt höja standarden på sträckan  
så att den högsta tillåtna hastigheten nu 
varierar mellan 150 och 190 km/tim,  
i stället för mellan 140 och 180 km/tim. 
Åtgärden bedömdes framför allt leda till 
restidsvinster och minskade drift- och 
underhållskostnader. Uppföljningen 
 visar att anläggningskostnaderna blev 
som planerat. Restidsvinsterna har varit 
svåra att följa upp i detalj, men uppfölj-
ningen visar att standarden på sträckan 
är enligt beslutsunderlaget, vilket indi-
kerar att tidsvinsterna uppnåtts. Det har 
även varit svårt att följa upp om drift- 
och underhållskostnaderna minskat. 
Däremot visar uppföljningen att de 
verkliga resandevolymerna är lägre än 
de som antagits i den samhällsekonomiska 
 kalkylen. Den samhällsekonomiska lön-
samheten bedöms med hänsyn till effekt - 
utfallet ha minskat något, men  bedöms 
fortfarande vara god. 

Bolagsverksamhet
Svensk-Danska Broförbindelsen AB 
(SVEDAB)        
Banverket har efter beslut av Regerings-
kansliet per den 1 januari 2008 över-
lämnat aktierna i SVEDAB till Närings-  
departementet. På regeringens uppdrag 
förvaltar dock Banverket fortsatt den 
kapitaltäckningsgaranti som Banverket 
och Vägverket ställt ut och som avser 
förpliktelser att täcka moderbolagets 
SVEDAB:s egna kapital. Kapital till-
skotten med ränta ges i form av 
betalnings utfästelser (reverser). Till-
skotten  lämnas med 50 procent vardera 
av  Banverket och Vägverket.

Som en följd av att moderbolaget 
 SVEDAB har balanserade vinstmedel 
vid årsbokslutet 2008 behöver inte   
något kapitaltillskott lämnas för 2008. 
Ränta på tidigare lämnade aktieägar-
tillskott uppgår till 33,3 (30,9) miljoner 
kronor under 2008. Ackumulerat upp-
går lämnade aktieägartillskott till-
sammans med ränta för Banverket till 
916 (883) miljoner kronor. 

Arlandabanan Infrastructure AB 
Regeringen har beslutat att från och  
med 1 januari 2008 överföra förvalt-
ningen av aktierna i Arlandabanan 
 Infrastructure AB (tidigare A-Banan 
Projekt AB) till Regeringskansliet.  
I samband med beslutet har Banverket 
överlämnat samtliga aktier till Närings-
departementet. Arlandabanan Infra-
structure AB har ett begränsat eget 
kapital, och beslutet om överflyttningen 
av aktieförvaltningen påverkar inte den 
obegränsade kapitaltäckningsgaranti 
som Banverket och Luftfartsverket ställt 
ut till förmån för bolaget. Till grund för 
detta åtagande finns ett beslut i riks-
dagen som meddelats verken i deras 
 regleringsbrev. Banverket och Luftfarts-
verket ska dessutom fortsätta att löpande 

TABELL !"

E!ekter för objekt öppnade för trafik 2003
Stråk Objekt Planerade e!ekter Uppfyllelse av effekter Beräknad NNK Uppföljd NNK

Stambanan genom Övre Norrland Gammelstad, kombiterminal Ökade godsvolymer Grön 0,7 >>0,7

Ystadsbanan Ystad–Simrishamn, elektrifiering Kortare restid Grön 0,38 >-0,03
 inkl. banupprustning Ökat resande Grön
  Färre plankorsningar Gul

Ystadsbanan Rydsgård, ny mötesstation Ökad trafikering person Grön 1,6 1,01
  Kortare restid Grå

Västra stambanan Finnerödja, kurvrätning Ökat resande Gul 0,34 <0,34
  Kortare restid Grön
  Minskade drift- och underhållskostnader Grå

Uppföljd e!ekt befinner sig i nivå med eller överstiger planerad e!ekt.  Ingen e!ekt eller endast en obetydlig e!ekt har utfallit
En betydande e!ekt har utfallit men dock inte i nivå med planerad e!ekt.  Av olika skäl har en uppföljning av e!ekten inte varit möjlig att genomföra eller att jämföra med planerad e!ekt.



 

 

 
 

  
   

 

 

       

 

 
     

 
     

 
 

    

      
     

 

   
 

 
    

 
     
    

 
  

 
  

    

     
 

 

 
  

      
 

   
    

     
  

  
   

  
    

 
 

     
  

     

    

   
 

 
  

     

      

  

 

  
       

  
    

 
  

 

 

     
      

 
    

   
    
     
   
 

  
    

      

  

    
 

 
    

 
 

 
 

   

 
     

 
       

      
  

 
     

 

      
 

 
 

  

 

tillföra nödvändigt kapital till bolaget 
för dess drift. 

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

Skandfast Ett HB 
Banverket innehar fem procent av ande-
larna i handelsbolaget Skandfast Ett HB. 
Bolagets uppgift är att förvalta den fast-
ighet som Banverket hyr för en del av 
verksamheten i Borlänge. 

Krisberedskap och höjd 
beredskap, skydd mot 
kriminalitet och brand 
samt säkerhetsskydd 
Krisberedskap och höjd beredskap 
Myndigheter och andra aktörer har un-
der 2008 samverkat för att tillsammans 
arbeta mot centralt uppsatta mål för 
krishanteringsförmågan. Fokus har legat 
på förmågan att säkerställa bästa möjliga 
transportförsörjning i samhället under 
störda förhållanden. 

Banverket har samverkat med andra 
myndigheter, såväl centralt som regio-
nalt, för att uppnå bättre synergier och 
mer samordning över flera sektorer 
i samhället. Inom samverkansområdet 
Transporter (samordnas av Krisbered-
skapsmyndigheten) har Banverket både 
fördjupat och breddat samarbetet med 
övriga trafikverk, genom exempelvis 
analyser och utredningar. Banverket har 
under andra halvan av 2008 varit ord-
förande i samverkansområdet Transporter. 

Banverket har inom ramen för Sveriges 
engagemang i ”Partnerskap för fred” 
deltagit i Natos civila landtransport-
kommitté Planning Board for Inland 
Surface Transport. Internationella 
krishanteringsarrangemang har utveck-
lats, förmågan till internationella freds-
främjande och humanitära insatser har 
underlättats och kunskapen har förbätt-
rats när det gäller förutsättningar och 
förhållanden där olika transportslag 
används i samverkan. 

Banverket har medverkat vid inter-
nationella seminarier om europeisk 
kritisk infrastruktur och securityfrågor. 
Under året har även arbetet med kritisk 
infrastruktur fortsatt i dialog med 

Regeringskansliet och övriga trafikverk. 
Den svenska interna samordningen av 
arbetet inom ”Partnerskap för fred” och 
arbetet gentemot EU rörande kritisk 
infrastruktur har fortsatt utvecklats. 

Risk- och sårbarhetsanalyser har 
genomförts för att uppnå en mer 
sammanhållen strategi och systematik 
kring Banverkets riskhantering. Banver-
kets och järnvägssektorns förmåga att 
motstå störningar har analyserats. 

Banverket har utvecklat sin rutin för 
systematisk omvärldsbevakning och 
omvärldsanalys inom områdena arbets-
miljö, samhällsberedskap, el- och trafik-
säkerhet, miljö och kvalitet. Den utgör 
ett beslutsunderlag för Banverkets led-
nings taktiska och strategiska styrning. 

Processen för incidenthantering inom 
informationssäkerhetsområdet har ut-
vecklats, och datorincidenter (forensics) 
har utretts, liksom det framtida behovet 
av kompetensförsörjning. 

En del av dieselloken för beredskaps-
dragkraft har avvecklats under året, 
liksom flera förråd med reservbroar. 
Vissa broar har överlämnats till Statens 
räddningsverk för användning vid kata-
strofer, medan andra har hyrts ut till 
Roslagsbanan i samband med ombygg-
nationer. Förrådshållningen har kapital-
rationaliserats. 

En övergripande krisledningsutbild-
ning har genomförts, liksom en larm-
övning vid Ådalsbanan. 

Säkerhetsskydd 
Under det gångna året har arbetet med 
kontinuerlig ajourhållning av säkerhets-
klassade tjänster fortsatt. Organisatio-
nens säkerhetsskyddshandläggare har 
fått utbildning i säkerhetsskydd hos 
Säkerhetspolisen. Samtliga enheters 
säkerhetsskydd har kontrollerats, och 
resultatet kommer att ligga till grund för 
säkerhetsskyddsarbetets inriktning 
under 2009. 

Skydd mot kriminalitet och brand 
Inom området pågår ett arbete med att 
utveckla organisationens avvikelse-
rapportering. Syftet är att kunna värdera 
och analysera händelser, vilket i sin tur 
kan utgöra underlag för strategier och 
förebyggande åtgärder. Ett system har 
utvecklats för säkerhetsklassning av 
resecentrum samt knutpunkter för 
persontrafik, i syfte att underlätta 
prioritering av skyddsåtgärder mot 
kriminalitet. 

Internationellt arbete 
Effektiviseringen av Banverkets inter-
nationella arbete har fortsatt under 2008. 

Banverkets internationella strategi 
fastställdes i december 2007. Strategin 
innebär att verket ska fokusera det inter-
nationella arbetet på färre men kraftfullare 
åtaganden och att styrningen ska bli tyd-
ligare. Ett arbetsprogram har tagits fram 
för Banverkets internationella arbete 2008. 

Banverkets styrelse har under året 
besökt EU-kommissionen i Bryssel för att 
sätta sig in i pågående lagstiftningsarbete. 

Samarbetet med de övriga trafikverken 
har stärkts under året. Verken lämnade 
bland annat ett gemensamt yttrande 
över förslaget till revidering av de trans-
europeiska transportnäten (TEN). 

Banverket har deltagit i uppdrag 
ledda av Näringsdepartementet: 

  
  
  

Ett gemensamt arbete har inletts för att 
förnya och vitalisera det nordiska sam-
arbetet på järnvägsområdet. 

Banverket har deltagit i det pågående 
arbetet med att omforma den internatio-
nella järnvägsunionen UIC och ta organi-
sationen ur dess nuvarande svårigheter, 
som har sin grund i oenighet om UIC:s 
styrning och framtida roll. 

Under 2008 har EU lagt en rad 
åtgärds- och lagförslag som kommer att 
påverka den svenska transportsektorn. 
Banverket har i samråd med regeringen 
och regeringskansliet deltagit i arbetet 
med att säkerställa att svenska förutsätt-
ningar beaktas och att svenska stånd-
punkter förs fram till EU:s olika organ 
och till lobbyorganisationer. Banverket 
har i den internationella strategin valt 
att i första hand använda European 
Infrastructure Managers (EIM) som forum 
för järnvägarnas lobbyverksamhet. 

Viktiga frågor under 2008 har varit 
  
infrastrukturförvaltaren   

  
transportnätverket 

   
som bland mycket annat omfattar  
 särskilda godskorridorer för järnväg 

  
 
i Europa 

 

 
System (ERTMS) 

 

  
för EU:s ministerråd. 
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Banverket och Vägverket 
I början av 2008 formulerade general-
direktörerna för Banverket och Vägverket 
ett uppdrag om att utreda en fördjupad 
samverkan mellan de båda verken. 
Uppdraget omfattade gemensam 
åtgärdsplanering och möjligheter till 
gemensamma funktioner inom områdena 
it, telefoni, personaladministration, 
ekonomiadministration, information, 
fastighetsregister, fastighetsförvaltning, 
upphandling, investering, administra-
tiva tjänster och expertstöd. Valet av 
objekt byggde på en bedömning av 
vad som kunde bidra till största möjliga 
nytta för verksamheterna och ge 
”mera väg och järnväg för pengarna”, 
samtidigt som de skulle svara mot verkens 
uppdrag i regleringsbreven att förbereda 
gemensam administration och it. 

En samverkanstrappa definierades 
för att ge förutsättningar för överväg-
anden om lämpliga verksamhetsformer 
och utvecklingssteg över tiden. 

Under året etablerades en gemensam 
löneservice, med placering på Vägverket. 

Utredningarna resulterade i ett besluts-
underlag1 som syftade till att etablera 
gemensamma organisationer inom de 
områden som har förutsättningar att ge 
bra samordningsvinster: personalcenter, 
telefonistfunktion (växel), ekonomicen-
ter, fastighetsregister och fastighetsför-
valtning samt it-drift. Gemensamma 
funktioner inom kontorsservice, diari-
um, arkiv och bibliotek ska utredas vi-
dare. Det utvidgade samarbetet inom 
områdena investering, upphandling, 
samhällsplanering och expertstöd ska 
fortsätta enligt fastlagda handlingsplaner. 

Utöver detta har verkens it-strateger 
under året utvecklat formerna för en 
samordning av verkens beställande funk-
tioner, genom en gemensam it-strategi 
och samordnade taktiska planer. 

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 verksam-
heten leder mot den uppgift och de mål 
som regeringen fastställer. Banverkets 
verksamhet ska bedrivas effektivt, enligt 
gällande rätt och förpliktelser som följer 
av Sveriges medlemskap i EU, att redo-
visningen är tillförlitlig och rättvis samt 
att Banverket hushållar med statens 
medel. Den interna styrningen och 
kontrollen ska säkerställa att verksam-
heten 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 och förordningar), 
uppdragsstyrning och finansiell styr-
ning (budgetramar) är komplement inom 
ramen för mål- och resultatstyrningen. 

Med mål- och resultatstyrning menas 
att mål anges för en verksamhet, att 
resultatinformation tas fram syste-
matiskt och att resultatet analyseras 
och bedöms mot uppställda mål. Styr-
ningen ska följa en röd tråd från vision 
och övergripande mål ned till kort-
siktiga resultatmål. 

Ansvaret för den interna styrningen 
och kontrollen följer linjeansvaret och 
är integrerad 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. 

Banverkets omvärld är i ständig för-
ändring, vilket även gäller kundernas 
och ägarnas krav och önskemål. Detta 
ställer stora krav på Banverkets förmåga 
att skaffa kunskap och omsätta den 
i planering. Banverket har därför tagit 
fram och behandlat tänkbara framtids-
scenarier. I detta arbete har ingått att 
identifiera hot och risker. Med utgångs-
punkt i scenarierna har ett omfattande 
arbete lagts ned på att i en verksplan 
uttrycka den långsiktiga inriktningen 
för Banverkets verksamhet. Verksplanen 
är mycket viktig i Banverkets styrning 
och utgör utgångspunkten för all 
planering i ett kortare tidsperspektiv. 

RISKVÄRDERING. Banverkets verksamhet 
är omfattande och komplex i många 
avseenden, vilket också innebär att 
verksamheten utsätts för många typer 
av risker. Riskhanteringsarbetet ges 
därför hög prioritet. Arbetet syftar 
främst till att identifiera och på ett 
kostnadseffektivt sätt behandla de 
risker som kan påverka förutsättning-
arna att nå Banverkets mål. Risk-
hanteringen utvecklas och förbättras 
därför kontinuerligt. 

Ett övergripande regelverk för risk-
hantering finns sedan flera år tillbaka. 
Krav ställs på att riskanalyser ska ingå 
såväl i utformningen av verksamhets-
planer som i utformningen av styr-
ningen. Kraven uttrycks i planerings-
och uppföljningsanvisningar och 
i rutinen för ledningens genomgång. 

1) Den 20 januari 2009 beslutade Vägverkets och Banverkets generaldirektörer i enlighet med detta beslutsunderlag. Beslutet innebär att senast den 1 januari 2010 ska 
personal- och ekonomiadministrativa verksamheter utföras av Vägverket samt att IT-drift och telefoni kommer att skötas av Banverket. E!ektiviseringspotentialen har 
uppskattats till drygt 100 miljoner kronor per år. Den slutliga besparingen kommer att räknas fram när det fortsatta arbetet konkretiserats. 
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Ledningens genomgång innebär en 
systematisk återkommande uppföljning 
och utvärdering av Banverkets interna 
styrning och kontroll. Riskanalyser 
genomförs också vid behov, till exempel 
i samband med en organisationsför-
ändring eller andra omständigheter 
som kan påverka riskbilden. Omfattande 
riskanalyser genomförs i investerings-
projekt. Dessa riskanalyser kan genom-
föras på olika sätt beroende på behov 
beroende på inre och yttre omständig-
heter. Den samlade riskbilden ligger till 
grund för den övergripande riskanalys 
som Banverkets högsta ledning tar 
ställning till. 

Den samlade riskbedömningen visar 
att åtgärder vidtagits i många fall och att 
riskexponeringen därmed minskat, men 
att det i andra fall återstår en del åtgärder. 
Kraftfulla åtgärder har vidtagits för att 
stärka styrningen av investeringsverk-
samheten och för att komma till rätta 
med kostnadsökningarna i investerings-
projekt. Järnvägsstyrelsens (numera 
Transportstyrelsen) tillståndsprövning 
har bortfallit som risk eftersom Banverket 
har fått tillståndet. Det höga kapacitets-
utnyttjandet och anläggningens åldrande 
är exempel på risker som fortfarande är 
aktuella. När det gäller ERTMS har 
åtgärder vidtagits i Citytunnelprojektet 
för att genom konventionell teknik 
minska risken för trafikstörningar vid 
driftsättning. Citytunneln byggs primärt 
med ERTMS-teknik. 

Riskanalyser har genomförts för att 
klarlägga de risker och konsekvenser 
som kan uppstå som en effekt av den 
beslutade bolagiseringen av Banverket 
Projektering och den planerade bolagi-
seringen av Banverket Produktion. 

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 uppfölj-
ningen 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 och att kon-
troller utförs (attestrutiner m.m.) 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 kontroller 
som genomförs rutinmässigt. Valet av 
områden för dessa kompletterande 
kontroller har gjorts 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 järn-
vägen 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 syste-

Resecentrum i Mölndal. 
Järnvägen går intill E 6. 

matiskt och förebyggande arbetssätt med 
sikte på ständiga förbättringar. 

Banverkets intranät – Knuten – utgör 
en av de viktigaste kommunikations-
kanalerna. 

Resultatet av verksamheten kom-
municeras främst via års-, kvartals-
och månadsrapporter. Kommunika-
tionen sker via Banverkets intranät och 
i samband med olika sammankomster, 
till exempel arbetsplatsträffar. 

Under året har särskilda kommu-
nikationsinsatser om etik och moral 
genomförts. 

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING. Banverket 
baserar sin bedömning av kvaliteten 
i den interna styrningen och kontrollen 
på ett antal grundläggande rutiner. 

Den löpande verksamhetsupp-
följningen ger signaler om 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 
en gemensam rutin ”ledningens genom-
gång”. Sådana genomgångar sker på alla 
nivåer i Banverket och kondenseras inför 
ledningens genomgångar i Banverkets 
ledningsgrupp och styrelse. Ett viktigt 
underlag för bedömningen är den interna 
revisionsverksamheten. 

Banverkets övergripande omvärlds-
analys ska ge signaler som har betydelse 
för verksamheten och som kan ge incita-
ment för korrigerande åtgärder. 
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Banverkets verksamhet 
Banverkets verksamheter delas in i avsnitten Utveckla Banverkets järnvägsnät, Leverera tåglägen  
samt Sektorsuppgifter. I alla dessa verksamheter eller roller arbetar Banverket för en samhälls
ekonomiskt e!ektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet  
i hela landet. Banverket bedriver även uppdragsverksamhet. Huvuddelen av uppdragen utförs av 
 Banverkets resultatenheter. 

-

UTVECKLA  BANVERKETS  JÄRNVÄGSNÄT  %$ 
LEVERERA TÅGLÄGEN &' 
SEKTORSUPPGIFTER OCH A DMINISTRATION  &# 
UPPDRAGSVERKSAMHET  '( 
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Investeringsverksamheten har generellt 
sett genomförts i god takt. Såväl City-
tunneln i Malmö som Ådalsbanan löper 
på med god framdrift. Järnvägsplanen 
för Citybanan i Stockholm har fast-
ställts, vilket gör att projektet nu kan 
fortsätta enligt planen. Även för Kiruna-
projektet har större steg framåt tagits, 
 eftersom genomförandeavtalet med 
LKAB har avslutats och projektet har 
fått tillåtlighet för järnvägskorridoren 
Kirunavaara. En uppgörelse med entre-
prenören om projektbudget och tidplan 
för Hallandsåsprojektet har uppnåtts.

Även för den stora mängden projekt 
har framdriften generellt sett varit hög. 
Närtidssatsningarna och kraftsamlings-
projekten har tagit mycket tid i anspråk. 
I ett fåtal lånefinansierade projekt har 
framdriften påverkats huvudsakligen av 
tillståndsfrågor, med stora förseningar 
som följd. Detta gäller framför allt för 
dubbelspårsutbyggnaden Motala–Mjölby.

Leverantörsmarknaden var fortsatt 
mycket het under större delen av året, 
vilket minskat intresset för att lämna an-
bud. Det påverkar också kostnadsläget  
i anbuden, men det har ändå inte resul-
terat i kraftiga prisökningar. Endast i en-
staka fall har Banverket tvingats avbryta 
upphandlingar till följd av svag konkur-
rens och dålig prisbild. Intresset för att 
lämna anbud har ökat något under slutet 
av året.

En översyn av planeringsprocessen 
har pågått under året för att förbättra de 

delar av processen som Banverket råder 
över. Regeringen har tillsatt en utred-
ningsman för att se över möjliga förenk-
lingar av processen. Under året har 
11 järnvägsplaner upprättats, varav  
9 har fastställts, bland annat Citybanan 
som fastställdes i december. Genom-
snittlig handläggningstid per plan har 
varit 5 månader. Under året har reger-
ingen beslutat om 4 tillåtligheter. Det 
kan konstateras att handläggningstiden 
har sjunkit med drygt 5 månader till  
i snitt 14,5 månader.

Projekteringskvalitet och stabil 
 finansiering är viktiga utvecklings-
områden för en effektiv framdrift.  
Tabell 11A och 11B.

EU-bidrag till järnvägsinvesteringar
Under 2008 har EG-kommissionen 
 betalat 215 miljoner kronor i EU-bidrag 
för investeringar och utvecklings-
insatser inom den svenska järnvägs-
sektorn. Bidragen ges som finansiellt 
stöd till EU:s transeuropeiska transport-
nätverk (TEN-T). Stödet används både 
för att planera och bygga järnväg. Bland 
de projekt som under 2008 fått bidrag 
finns bland annat Citytunneln, Hapa-
randa banan, Triangelspåret i Göteborg 
och Ostlänken. Enligt gällande regler 
disponerar Banverket anslagsmedel 
motsvarande de till Sverige inbetalda 
 bidragen. För 2008 innebär dock gällan-
de begränsningar för dessa anslags-
medel att Banverket endast kunnat 

disponera 139 miljoner kronor. Banverket 
förutsätter att resterande 76 miljoner 
kronor kommer att kunna disponeras 
under 2009. Tabell 12.

Större projekt
KIRUNA. LKAB:s gruvbrytning i Kiruna 
kommer att påverka staden och dess 
 infrastruktur. Deformationerna från 
gruvbrytningen går något fortare än 
 enligt prognosen, men detta föranleder 
inte en förändring av Banverkets tids-
plan. Projektet bedrivs i mycket nära 
samarbete med Kiruna kommun, LKAB,
Vattenfall och Vägverket. Ett genom-
förandeavtal där finansieringen av 
 projektet regleras är tecknat med LKAB.
Projektet följer och håller den uppsatta 
tidplanen i stort. Den nya järnvägen 
måste vara klar 2012. 

Kirunaprojektet är uppdelat i tre 
 delprojekt: 

 

 

-
vägen ska vidmakthållas tills den nya 
järnvägen kan trafikeras.

-
tion har tagits i drift under sommaren. 

-
ren om att välja en lösning som går 
ovan jord i stället för det tidigare tun-
nelalternativet. Projektet fick under 
hösten tillåtlighet för järnvägskorri-
doren Kirunavaara. Arbetet med järn-
vägsplaner, systemhandlingar och 
detaljprojektering pågår. Byggstarten 
är beräknad till våren 2009. 

UTVECKLA BANVERKETS JÄRNVÄGSNÄT
Att utveckla Banverkets järnvägsnät innebär att Banverket planerar och bygger ut järnvägsnätet för 
dagens och morgondagens resenärer och transportköpare.

TABELL !!A

Kostnader för nyinvesteringar, miljoner kronor
 2008 2007 2006

Kiruna 90 0 0

Ådalsbanan 1 695 710 528

Citybanan Stockholm 1 200 492 277

Hallandsås 1 053 655 446

Citytunneln Malmö 1 262 1 596 1 666

Bana väg i väst 859  658 639

Investeringar, övrigt 4 392 5 147 3 908

Summa 10 551 9 258 7 464

TABELL !!B

Finansiering av nyinvesteringar, miljoner kronor
 2008 2007 2006

Anslagsfinansiering 7 714 7 110 5 368

Lånefinansiering av el- och teleanläggningar 362 617 749

Lånefinansiering av prioriterade projekt 1 803 1 235 1 097

Övrig lånefinansiering -114 -89 174

Intäkter och bidrag 786 385 76

Summa 10 551  9 258 7 464
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ÅDALSBANAN. Projektet består av dels 
upprustning av dagens järnväg, dels 
byggandet av ny järnväg. Projektet 
 driver på arbetet för att klara den nya 
sluttiden 2011. I dag pågår 35 entre-
prenader som sysselsätter 800 personer. 
Samtliga  entreprenader för nybygg-
nation är i gång. Framdriften av projek-
tets åtta tunnlar håller god fart. Arbetet 
har under sensommaren kunnat åter-
upptas med överbyggnaderna på bron 
över Älandsfjärden, efter Arbets-
miljöverkets utredning av olyckan med 
formställningen som rasade. Upprust-
ningen av den  befintliga järnvägen pågår 
mellan Sundsvall och Härnösand och 
mellan Veda och Bollstabruk. Detalj-
planeringen för resecentrum i Timrå, 
Kramfors och Bollstabruk beräknas  
vara klar i början på 2009. ”Kramfors  
i centrum” har överklagat detaljplanen 
för Kramfors resecentrum. Detta 
 bedöms inte påverka tidplanen i stort, 
men det kan dock  komma att medföra 
stora olägenheter i Kramfors. 

nades kontraktet för entreprenaden 
Vasa tunneln med stationen Odenplan.  
En förfrågan för betongtunneln i Tomte-
boda är utsänd. Revidering av huvud-
tidplanen pågår, men sluttiden 2017 
kvarstår. 

CITYBANAN STOCKHOLM. Citybanan består 
av en sex kilometer lång tunnel genom 
centrala Stockholm, från Stockholm 
Södra till Tomteboda. Två nya stationer 
byggs vid City och Odenplan. Den  
4 december beslutade regeringen att 
 avslå inkomna överklaganden gällande 
både detaljplanen och järnvägsplanen 
för Citybanans tunneldel. Det innebär 
att planerna vunnit laga kraft. Järn-
vägsplanen och miljökonsekvens-
beskrivningen för delprojektet Årsta  
har ställts ut under oktober. Begäran  
om fastställelse av järnvägsplanen 
b eräknas ske under februari 2009. 
 Under december undertecknade reger-
ingen det avtal med Mälarregionen  
som innehåller en medfinansiering till 
Citybanan. Miljödomen för arbets-
tunneln vid Torsgatan har vunnit laga 
kraft. Huvudförhandlingar för kvar-
varande ansökningar om tillstånd för 
vattenverksamhet är utsatta till första 
veckan i februari 2009. Upphandlingen 
av de stora entreprenaderna fortsätter. 
Arbetet med Söderströmstunneln är  
full gång. Entreprenaden för Norr-
strömstunneln med stationen City är 
upphandlad. I januari 2009 underteck-

HALLANDSÅS. Tunnelbygget genom 
 Hallandsåsen fortsätter. Projektet 
 omfattar 12,8 kilometer dubbelspår 
 varav 8,6 kilometer i två parallella enkel-
spårstunnlar. Tunneldrivningen sker 
med en tunnelborrmaskin. En uppgörelse 

TABELL !$

Projekt för vilka TEN-bidrag har utbetalats, tusen kronor
Projekt   Bidrag

Citytunneln (bygg)   161 848

Haparandabanan (bygg)   26 094

Göteborg Triangelspår m.m. (bygg)   10 482

Ostlänken (studier)   6 995

STM signalprojekt (studier)   4 811

Haparandabanan: järnvägsutredningar 
och spårviddsväxlare (studier)

  4 465

Totalt (utbetalt)   214 695 

TABELL !'

Uppföljning av investeringar enligt banhållnings planen, miljoner kronor
   Kostnad 

enligt plan 
 Utfall 

2008 
Utfall  

2004–2008
Utfall i % 

  

Västra stambanan 1 186 224 709 60

Södra stambanan 4 719 95 542 11

Västkustbanan 8 660 1 320 4 779 55

Kust till kust-banan 2 158 135 478 22

Ostkustbanan 2 909 410 1 605 55

Dalabanan 257 29 69 27

Stambanan genom Övre Norrland 2 001 301 1 390 69

Norra stambanan 407 42 459 113

Godsstråket genom Bergslagen 4 365 270 1 309 30

Bergslagsbanan 963 9 182 19

Norge/Vänernbanan 6 229 855 3 355 54

Värmlandsbanan 376 4 36 10

Skånebanan 157 9 64 40

Jönköpingsbanan 437 4 98 23

Älvsborgsbanan 499 6 52 10

Mälarbanan 1 932 61 512 26

Svealandsbanan 1 475 148 229 16

Sala–Oxelösund 47 2 40 85

Nynäsbanan 533 290 407 76

Mittbanan 148 8 199 134

Malmbanan 227 116 386 170

Stockholm 10 159 857 3 663 36

Göteborg 1 894 298 792 42

Malmö 8 208 1 296 6 358 77

Godsstråket genom Skåne 1 066 57 138 13

Haparandabanan 2 670 175 663 25

Ådalsbanan 4 353 1 667 3 541 81

Blekinge kustbana 710 26 845 119

Övriga stråk 5 659 400 431 8

Statsbidrag till regionala spårfordon 4 500 153 1 878 42

Övrigt 12 407 498 1 458 12

Totalt 91 311 9 765 36 666 40

I tabell 13 jämförs utfallet mot kostnaderna enligt gällande banhållningsplan. Ett förslag till revidering av 
planen har tagits fram 2007. Den reviderade planen är inte beslutad, varför den inte redovisas ovan. Observera 
att värden i tabell 13 är presenterade i olika prisnivåer. Kostnad enligt plan är i prisnivå 2004-01. Utfallsvärden 
är presenterade i löpande prisnivå. I utfall i % blir värdet lite för högt, eftersom beräkningen inte tar hänsyn till 
prisnivåskillnaden.
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med tunnelentreprenören mynnade ut  
i ett förlikningsavtal för tiden fram till 
och med 2007-12-31, samt ett tilläggs-
avtal för perioden från och med 2008-
01-01. De speciella berg- och vatten- 
förhållandena i vissa partier har gjort  
att tunnelborrmaskinen inte kunnat 
 arbeta i den takt som beräknats. Även 
om takten  successivt höjts, så kommer 
inte den  beräknade sluttiden 2012  
att hålla. Trafikstarten planeras nu till 
2015. Under 2008 avancerade tunnel-
borr maskinen 1 445 meter, vilket är  
28 procent mer än beräknat. En mil-
stolpe i projektet uppnåddes den 10 april 
2008, då tunnelborrmaskinen nådde 
mellanpåslaget. Förstärkningsarbeten 
pågår i de båda svaghetszonerna Bjäre-
zonen och Möllebackzonen, för att 
 minimera riskerna i samband med 
 borrningen.

och broarna i Lockarp är klart och 
entrep renaden lämnas över i mitten  
av januari 2009.

CITYTUNNELN MALMÖ. Citytunnelprojektet 
omfattar cirka 17 kilometer elektrifierad 
järnväg, varav 6 kilometer i två parallel-
la tunnlar under Malmö. Sommaren 
2008 presenterade Citytunneln en 
r eviderad tidplan för projektet. City-
tunneln ska invigas i december 2010, 
vilket innebär en förkortning av bygg-
tiden med drygt ett halvår. Tunnel-
borrningen, ett av  projektets mest kom-  
plicerade moment, avslutades i april. 
Borrningen avslutades ett par månader 
tidigare än beräknat, och arbetet har 
ut förts med stor noggrannhet och preci-
sion. Grundvattnet, som varit sänkt 
 sedan 2005, är på väg att närma sig 
 normala nivåer igen. Betongarbetena  
vid stationen Triangeln går mot sitt slut. 
Under året har utformningen av stations-
rummet färdigställts med det  tätande 
betongskiktet och plattformen. Anlägg-
ningsentreprenaden för Malmö C Nedre, 
tunnel och ramp, avslutades strax före 
årsskiftet. Därmed är alla b etongarbeten 
avslutade vid den nya  underjordiska sta-
tionsdelen. Bygg- och installationsarbe-
ten pågår i stations rummet. Ovan mark 
har återställningsarbetena avslutats. 
Väster om stationen Hyllie har spår 
byggts och järnvägst eknik installerats 
fram till Öresunds banan. Vid stationen 
Hyllie har instal la tionsarbetena på-
börjats. Arbetet med förbindelsespåren 

BANA VÄG I VÄST. Projektet omfattar dubbel-
spårsutbyggnad och fyrfältsväg  mellan 
Göteborg och Trollhättan.  Projektets 
järnvägsbyggnad är uppdelad i åtta del-
etapper. Dubbelspåret med nya pendel-
tågstationer ger utrymme för mer 
pendeltrafik, fler snabbtåg och ökade 
godsmängder. 

Det nya dubbelspåret mellan Troll-
hättan och Velanda kopplades in den  
29 juli helt enligt planen. Den 21 december 
togs det nya dubbelspåret mellan Tor-
backen och Hede i bruk. I och med detta 
är cirka en tredjedel av det nya dubbel-
spåret klart. På etapperna genom Ale 
kommun har det under sommaren 
byggts 1 300 meter nytt enkelspår. 
 Omfattande markförstärkningsåtgärder 
har också genomförts. Banverkets beslut 
att fastställa järnvägsplanen för etappen 
Hede–Älvängen har överklagats till 
 regeringen. Den planerade byggstarten  
i januari skjuts framåt i tiden. På sträckan 
Velanda–Prässebo är utställelsen av 
järnvägsplanen klar, och planen har 
skickats för fastställelse. Bygghandlings-
projektering pågår. Utställelsen av järn-
vägs- och arbetsplaner är klar på sträckan 
Älvängen–Agnesberg, och markentre-
prenader pågår på delar av sträckan.  
Tillåtligheten är klar för sträckan 
 Agnes berg–Lärje, och järnvägsplanen  
är inskickad för fastställelse. Tillåtlig-
heten är klar även för delen Marieholm–
Olskroken.

Genomförande av banhållningsplanen

b anhållningsplan. Ett förslag till revi-
dering av planen har tagits fram 2007. 
Den  reviderade planen är inte beslutad, 
 varför den inte redovisas ovan. Obser-
vera att värden i tabellen är presenterade 
i olika prisnivåer. Kostnad enligt plan är  
i prisnivå 2004-01. Utfallsvärden är 
presen terade i löpande prisnivå. I utfall  
i procent blir värdet lite för högt, efter-
som beräkningen inte tar hänsyn till 
prisnivåskillnaden.

I årsredovisningen ska genomförda in-
vesteringar under 2008, 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 13 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. I tabellen jämförs  utfallet 
mot kostnaderna enligt gällande 

VÄSTRA STAMBANAN. På stationerna  
i Hallsberg och Skövde pågår tillgänglig-
hetsåtgärder för funktionshindrade. 
 Utredning pågår för kapacitetsökning 
mellan Göteborg och Alingsås.

SÖDRA STAMBANAN Utredningsarbetet 
med Flackarp–Arlöv kan fortsätta efter-
som en överenskommelse har kunnat 
uppnås med Burlövs kommun. Järnvägs-
utredning pågår även på Ostlänken, 
 delen Åby–Linköping (ny bana).

VÄSTKUSTBANAN Förutom tunnelbygget 
genom Hallandsås pågår även dubbel-
spårsutbyggnaden Förslöv–Ängelholm, 
med planerad trafiksättning 2010. Dub-
belspåret Torebo–Heberg (Falkenberg) 
inkluderande Falkenbergs resecentrum 
driftsattes under året. Framtagande av 
bygghandlingar pågår för Ängelholm, 
funktionsanpassning av bangården, med 
planerad trafikstart 2009/2010. Järnvägs-
utredning pågår för sträckan  Ängelholm– 
Maria (dubbelspår). I Helsingborg med-  
verkar Banverket i Helsingborgs stads 
utredning om  Södertunneln och förstudie 
för dubbelspår Helsingborg C–Maria.

KUST TILL KUST-BANAN. Ombyggnaden av 
Nybro bangård inklusive nytt signal-
ställverk samt en ny mötesstation för 
godståg togs i drift under året. Bygg-
nationen av fjärrblockering på sträckor-
na Borås–Värnamo och Emmaboda– 
 Kalmar håller på att slutföras. Projekten 
beräknas vara färdigställda för trafik  
vid årsskiftet 2008/09. Därefter är hela 
sträckan från Borås till Kalmar fjärr-
styrd, med undantag för Värnamo. 
 Plankorsningsåtgärder pågår på hela 
sträckan Borås–Kalmar. Utredning 
 pågår för Västlänken, Göteborg–Borås.
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OSTKUSTBANAN. Ombyggnaden av Uppsa-
la bangård och resecentrum fortsätter. 
Framtagande av bygghandling pågår  
för Gävle–Sundsvall, ökad kapacitet  
och framkomlighet. Byggandet för-
väntas kunna starta under 2010. Flera 
utredningar pågår kring den framtida 
 utvecklingen av Ostkustbanan, delen 
Stockholm–Gävle samt i och kring 
Sundsvall.

DALABANAN. Utredning pågår för hastig-
hetshöjande åtgärder på sträckan Avesta 
Krylbo–Uppsala. Genomförandet av 
GC-port i Insjön pågår.

STAMBANAN GENOM ÖVRE NORRLAND. 

 Genomförandet av Umeå bangård går 
enligt planerna. Luleå bangård, etapp  
1 och 2, är klar och driftsatt. Bygg nation 
pågår för ny mötesstation i Notviken. 
Sträckan Vännäs–Bastuträsk är godkänd 
för trafik med största tillåtna axellast  
25 ton. Mötesstationen i Bastu träsk togs  
i bruk under året. 

NORRA STAMBANAN. Bollnäs resecentrum 
invigdes under året. 

GODSSTRÅKET GENOM BERGSLAGEN. 

D ubbel spårsutbyggnaden Motala– 
Mjölby har drabbats av förseningar på 
grund av att järnvägsplanen på sträckan 
Motala–Norrsten överklagades. Den  
är nu komp letterad och skickad för 
 fastställelse. Byggnation pågår på 
 sträckan Norrsten–Mjölby. Dubbel-
spåret beräknas vara klart under 2012. 
På sträckan Hallsberg–Degerön har 
 endast mindre åtgärder  genomförts  
i avvaktan på  vidare utredning av kapa-
citetsförstärkning. I Tälle på sträckan 
Hallsberg– Nässjö pågår byggandet av  
en ny omriktare för elkraftanlägg-
ningen.  Saneringen av förorenad mark  
i Avesta Krylbo har avslutats. Bygg andet 
av en planskild korsning vid Lillån  
i Örebro har påbörjats.

BERGSLAGSBANAN. Utredning och fram-
tagande av bygghandling pågår för ny 
växelförbindelse och anslutning till 
SSAB i Borlänge.

NORGE/VÄNERNBANAN. Det stora projek-
tet på stråket är ”Bana väg i väst” 
 (Göteborg–Trollhättan), som beskrivs 
ovan under särskild rubrik. Projektet 
pågår för fullt i olika skeden. I Olskroken 
har en tredje omriktare för kraftför-
sörjning driftsatts under året.

SKÅNEBANAN. En utredning om ökad 
 hastighet på Skånebanan har startats.

JÖNKÖPINGSBANAN. Arbetet med system-
handling pågår för att åtgärda brister 
mellan Falköping och Nässjö.

MÄLARBANAN. Under året har järnvägs-
utredningen för sträckan Tomteboda–
Kallhäll fastställts, och arbetet med 
järnvägsplanen har påbörjats.

SVEALANDSBANAN. Järnvägsutredning 
 pågår för dubbelspårsutbyggnaden på 
sträckan Södertälje–Eskilstuna.

NYNÄSBANAN. Plattformsförlängningarna 
mellan Västerhaninge och Nynäshamn 
samt anläggandet av mötesstationer  
i Hemforsa och Segersäng är genom-
förda. Dessutom har en ny station vid 
Gröndalsviken och en ny 3-spårslösning  
i Nynäshamn öppnats för trafik.  Tidigare - 
läggningslån har medfört att projektet 
har kunnat genomföras tidigare än planerat. 

MITTBANAN. Plattformsförlängningar har 
slutförts på stråket.

MALMBANAN. Kirunaprojektet pågår 
 enligt redovisningen under rubriken 
Större projekt. Förutom detta pågår en 
bangårds förlängning i Ljuså och en ny 
spåranslut ning byggs i Aitik. Bangården 
i Torneträsk har förlängts för att klara 
möten med 750 m långa godståg. 
 Anlägg ningen har tagits i bruk under 
året. En ny mötes station har tagits  
i bruk i Tolikberg.

STOCKHOLM. I Stockholmsområdet sker 
insatser i Citybanan, som beskrivs under 
särskild rubrik ovan. Utöver detta har 
ett nytt signalställverk byggts och tagits 
i drift i Karlberg. Dessutom pågår en 
större förstärkning av kraftförsörjningen 

i Stockholmsområdet, för att säkerställa 
försörjningen av dagens anläggning och 
kommande utbyggnader. Dessutom 
 pågår en stor mängd åtgärder i kraft-
samlingspaket Stockholm–Mälardalen. 
En ny utredning har påbörjats för 
 Riddarholmsbanan mellan Norrström 
och Söderström.

GÖTEBORG. I Göteborgsområdet pågår 
byggnationen av en godstågsviadukt på 
sträckan Olskroken–Gubbero. Viadukten 
byts ut eftersom den gamla är uttjänt.  
På Älvsborgs bangård har spåren för-
längts, och utredningar pågår kring 
 signalanläggningarna i området.  
På Skandiabangården pågår byggandet 
av signalanläggningar. Ställverksbytet är 
påbörjat på Göteborg C.

MALMÖ. Byggandet av Citytunneln fort-
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 Kontinental-
banan tagits i drift. I och med det är hela 
anläggningen tagen i drift. Projektet 
Malmö C bangårdsanpassning har 
 under året arbetat med att ta fram bygg-
handlingar och upphandlingen är 
 avslutad. Projektet genomförs bland 
 annat för att anpassa bangården till de 
nya förutsättningarna med genom-
gående trafik till och från Citytunneln. 
 Plattformsförlängningarna i Skåne är 
påbörjade. Förlängningarna genomförs 
tidigare än planerat för att öka kapa-
citeten i samband med öppnandet av 
Citytunneln.

GODSSTRÅKET GENOM SKÅNE. Järnvägs-
utredningen för sträckan Kävlinge– 
Arlöv ligger hos regeringen för tillåt-  
lighetsprövning. Utredningen är 
över klagad. Järnvägsutredning pågår  
på sträckan Malmö–Trelleborg. Järn-
vägsplan och systemhandling pågår  
på sträckan Åstorp–Teckomatorp. 
 Anpassning av hamnspåren i Trelleborg 
har  genomförts i två etapper, och ytter-
ligare etapper kan bli aktuella. Hamn-
spårs anpassningen har kunnat   
tidigare läggas eftersom  regeringen  
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har godkänt att Banverket får ta lån från 
Trelleborgs Hamn.

BOTNIABANAN. Botniabanan genomförs 
av projektbolaget Botniabanan AB som 
ägs av staten och berörda kommuner. 
Huvuddelen av byggprojektet är genom-
fört och ett etappvis färdigställande är 
planerat till perioden 2008–2010. Enligt 
träffat avtal ska Botniabanan upplåtas 
till Banverket för förvaltning och 
 trafikering. Den första etappen, 26 kilo-
meter ny järnväg mellan Örnsköldsvik 
och Husum, togs i drift i oktober 2008. 
Den sträcka som nu tagits i drift kommer 
inledningsvis nyttjas för godstrafik. 
Hösten 2010 beräknas hela sträckan från dubbelspår mellan Södertälje och 
N yland till Umeå (19 mil ny järnväg) S ödertälje hamn.
öppnas för såväl person- som godstrafik.

NORRBOTNIABANAN. Järnvägsutredning 
pågår för sträckan Robertsfors–Skellefteå–
Piteå.

HAPARANDABANAN. Upprustningen av 
sträckan Boden–Kalix pågår. För delen 
Kalix–Haparanda, ny kustnära järnväg, 
har alla järnvägsplanerna vunnit laga 
kraft under året, vilket gör att arbetet 
med bygghandlingar påbörjas under 
2009, liksom själva byggandet. 

ÅDALSBANAN. Projektet Ådalsbanan 
b eskrivs ovan, under rubriken Större 
projekt. Det pågår utredningar om 
 järnvägens framtida trafikering i och 
 genom Sundsvall.

BOHUSBANAN. Upprustningsarbete med 
införande av fjärrstyrning mellan Göte-
borg och Uddevalla pågår. Under året 
har dessutom återställningsarbete efter 
en skredolycka i Småröd (norr om 
Uddevalla) genomförts. Stationsan-
passningen är genomförd.

BLEKINGE KUSTBANA. Elektrifieringen av 
Blekinge kustbana är klar, och där har 
efterarbeten pågått under året.

ÖVRIGA STRÅK. På Västerdalsbanan 
 projekteras ett nytt trafikstyrnings-
system, för planerat genomförande 
2008–2010. En utredning pågår om 

p rioriterats, där Sverige berörs av 
 korridor B som går från Stockholm  
till  Neapel. För varje godskorridor för-
väntas de ingående länderna enas om  
en avsiktsförklaring om införande av 
ERTMS. För korridor B är arbetet med 
att nå en avsiktsförklaring ännu inte 
avslutat.

Alla projekt och aktiviteter kopplade 
till införandet av ERTMS i Sverige finns 
samlade under Banverkets ERTMS- 
program. Där ingår bland annat teknisk 
utveckling, införandeprojekt, utbildning 
och sektorsfrågor. Programmet har en 
löpande dialog med järnvägsföretagen, 
för samordning och uppföljning av 
ERTMS-relaterade frågor.

Alla upphandlingar är genomförda 
och utvecklingsarbetet för både mark- 
och ombordsystem pågår. De fem 
 anläggningar som fungerar som pilot-
banor för installationer av marksystem 
är Botniabanan, Västerdalsbanan, Ådals-
banan, Haparandabanan och Citytun-
neln (med Malmö C). Botniabanan är 
först ut och där har tester med fordon 
genomförts. En etapp är driftsatt och 
kommersiell trafik är i gång. På Botnia-
banans övriga sträckor och på Väster-
dalsbanan pågår installationsarbetet. 

Förutsättningarna för ett eventuellt 
nationellt system för statligt stöd till 
f ordonsutrustning diskuteras mellan 
 företrädare för Banverket och Närings-  
departementet. Grunden till detta är 
skillnaden i tid mellan kostnad och nytta 
för järnvägsföretagen när de inför ERTMS 
i fordonen.

STATSBIDRAG. Statsbidrag utbetalas till 
trafikhuvudmän, för regionala  kollektiv- 
trafikanläggningar och anskaffning av 
regionala spårfordon. Under 2008 har 
totalt 166 miljoner kronor  betalats ut. 
Bland de anläggningar som fått stats-
bidrag finns resecentrum i Uppsala, 
G nesta, Mehedeby, Älvkarleö och 
M arma.  Bidrag för fordonsanskaffning 
har betalats ut till bland andra Väst-
trafik, X-Trafik, Östgötatrafiken, Hal-
landstrafiken, Upplandstrafiken, Värm-  
landstrafiken, länstrafiken i Väster- 
norrland och Jämtland. Statsbidrag för 
mindre åtgärder har även betalats ut till 
Storstockholms lokaltrafik och Blekinge-
trafiken.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER. ERTMS (European 
Rail Traffic Management System) är det 
nya signalsystemet enligt en europeisk 
s tandard. ERTMS ska bidra till att järn-
vägen står sig stark i konkurrensen med 
övriga transportalternativ och att den 
gränsöverskridande trafiken under-
lättas. Systemet ska på sikt, enligt 
 europeiska direktiv, införas i samtliga 
EU-länder och lägger därmed grunden 
till en gemensam plattform som förenklar 
gods- och persontransporter över lands-
gränserna. Man behöver då inte byta 
vare sig tåg eller förare, eller ha kunskap 
om ländernas specifika system.

I arbetet med att införa ERTMS   
i Europa har sex godskorridorer 

 

Arbetstunnel till Citybanan på Torsgatan i Stockholm. 
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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 trafikinfor-
mation till järnvägsföretag och resenärer. 
Den operativa driftledningen består av 
trafikledning, eldriftledning och trafik-
infor mation. Trafiken fjärrstyrs från åtta 
driftledningscentraler, och utöver det 
styrs ett antal stationer lokalt. 

Året har innehållit ett antal åtgärder 
för att höja transportkvaliteten i järn-
vägssystemet. Nämnas kan kraftsam-
lingarna i storstadsregionerna, vilka 
kommenteras separat. Banverket har 
även under hösten satt fokus på punkt-
ligheten för X 2000-tågen. Anledningen 
var att punktligheten för denna trafik-
typ sjönk till en oacceptabel nivå. Ge-
nom att fokusera på ett trafikslag som 
gått relativt dåligt och höja kvaliteten   
på detta, minskas påverkan på övriga 
trafikslag. Detta leder till bättre punkt-
lighet även för dessa.

Banverket har dragit i gång aktivi-
teter kring frågor som förbättrad operativ 
kommunikation, både internt och 
 externt. Informationen ska snabbare 
kunna nå rätt funktioner och åtgärder 
ska kunna vidtas i ett så tidigt skede som 
möjligt. Hastighetsnedsättningar har 
analyserats och Banverket har arbetat 
med att förkorta både tid och längd för 
nedsättningarna. 

Kostnaden 2008 för den totala drift-
ledningen inklusive trafikinformation var 
757 (667) miljoner kronor. Under 2006 för-
stärktes driftledningens förmåga att natio-
nellt hantera störningar i trafiken genom 
att en riksoperativ verkställande och 
samordnande enhet tillsattes. Enhetens 
tillkomst har bland annat inneburit en 

ökad förmåga att hantera störningar som 
kräver riksövergripande insatser. 

Trafikplanering
Banverket behandlar ansökningar om 
infrastrukturkapacitet från den som har 
rätt att utföra eller organisera trafik. 
 Kapacitetstilldelningen ska vara icke-
diskriminerande och konkurrens-
neutral. Tilldelningen görs i en 
planerings process som resulterar  
i en tågplan som omfattar såväl inter-
nationell som nationell trafik, planerade 
banarbeten samt reserv- och restkapa-
citet. Inför planerings processen publi-
cerar Banverket en järnvägsnäts- 
beskrivning som Banverket samråder 
om med järnvägsföretag och trafik-
organisatörer. 

Under 2008 har kapacitetsutnytt-
jandet varit högt och det ökar 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 samord-
ning och tvistlösning, ska Banverket 
 förklara en del av infrastrukturen över-
belastad. Banverket kan även i förväg 
förklara  infrastrukturen överbelastad 
om det finns en uppenbar risk för kapa-
citetsbrist, se kapitlet Mål och resultat, 
 avsnittet Hög transportkvalitet.

Tågplan 2009

Banverket kommer därför att utöka 
 antalet dagar per träff från två till tre  
i det kommande tågplanearbetet. Vid 
tillfället för tvistlösning anmälde Green 
Cargo och Östgötatrafiken AB tvist. 
Samtliga dessa ärenden hanterades 
 under tvistlösningsperioden, och 
B anverket behövde därför inte besluta 
om överbelastad bana.

Arbetet med tilldelning av tåglägen 
s tartades i och med ansökan den 14 april 
2008 och antalet tåglägen som slutligen 
fastställdes var 8 430. Cirka 50 procent 
av dessa var resandetåg och cirka  
35 procent var godståg. 

Under processen fram till fastställelsen 
av tågplanen genomfördes två arbets-
möten med kunderna, ett före förslaget 
och ett efter förslaget. Erfarenheterna 
från de externa arbetsmötena är goda 
och mötena uppskattas av kunderna. 

Banarbetsplan
För att förbättra tydligheten i planeringen 
har Banverket under 2008 tagit fram 
veckokartor som ett komplement till 
banarbetsplanen. Veckokartorna ger en 
bättre bild över banarbetets konsekvens. 
Dessa fanns med när förslaget till ban-
arbetsplanen skickades ut i juni, och de 
har tagits emot positivt av järnvägs-
företagen. Banverket har också förbättrat 
rutinen kring förfrågan om planerade 
externa anläggningsprojekt som kan 
 påverka järnvägstrafiken. Förfrågan går 
till förvaltare av annan infrastruktur  
än järnväg, till exempel kommuner, el-
bolag och Vägverket. Bland annat har  
en  frågemall bifogats för att säkra rätt 
uppgifter.

Att banarbetsplaneringen följer en 
särskild tidsplan är viktigt. Ett syfte med 
tidsplanen är att säkra planeringsarbetet 
så att kvaliteten på underlaget till ban-
arbetsplanen höjs. Ett viktigt steg i att 
höja kvaliteten på banarbetsplanen är att 
säkerställa att de behov av åtgärder  
i anläggningen som identifieras också 
utförandemässigt planeras på rätt sätt, 
för att skapa en hållbar tågplan. Ett 
 arbete pågår med att för hela verksam-
heten tydliggöra vikten av att starta 
 planeringsarbetet i rätt tid.

I enlighet med tidsplanen startade  
i juni planeringen av 2010 års banarbets-
plan. I november startade planeringen 
av övriga banarbeten som ska genom-
föras under 2010. Samtliga banarbeten 
för 2010 ska vara färdigplanerade till 

LEVERERA TÅGLÄGEN 
Att leverera tåglägen innebär att Banverket producerar och säljer kapacitet på spåren till  
järnvägsföretag och trafikorganisatörer.
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den 14 april 2009, samtidigt som järn-
vägsföretagen ansöker om kapacitet.

För att säkerställa arbetstider för drift 
och underhåll har Banverket på sträckan 
Långsele–Riksgränsen i samråd med 
järnvägsföretagen testat en ny lösning 
med avropningsbara banarbetstider för 
drift och underhåll. Denna lösning ska 
följas upp månadsvis, för utvärdering 
inför kommande banarbetsplan.

Tågbildning
I takt med att trafiken ökar och gods-
trafiken avregleras ökar kraven på 
 Banverkets kunskap och kontroll när  
det gäller tågbildning. I projektet  
”Strategi Tågbildning” har Banverket 
 tagit fram en konkurrensutsättnings-
plan. Med utgångspunkt från 50 större 
bangårdar har 12 valts ut, där verksam-
heten tågbildning är tänkbar för upp-
handling. Avsikten är att i dialog med 
kunderna bestämma takten i konkur-
rensutsättningen. I nuläget är tågbild-
ning upphandlad endast för Hallsberg. 

Kapacitetstilldelning i Europa

inriktning för denna tilldelning. Ban-
verket har också fått till stånd en upp-
följning av vad europeiska järnvägs- 
 företag tycker om att tågplaneskiftet 
ligger i december (låg tidigare i maj/
juni). Majoriteten visade sig vilja behålla 
dagens skiftesdatum.

Förplanerade katalogtidtabeller för 
internationella godståg konstruerades 
inför Tågplan 2009. Tabellerna visade sig 
inte riktigt uppfylla de behov som fanns, 
vilket innebär att ytterligare tabeller 
kommer att konstrueras inför Tågplan 
2010. De har identifierats i samverkan 
med järnvägsföretagen.

Banverket har under året varit aktivt  
i forumen Corridor Managers och Time 
Table Group som ingår i Rail Net Europe 
(RNE). Banverket har bland annat agerat 
mot ett förslag i RNE om att ha längre 
svarstider på ansökningar om extratåg 
(adhoc-ansökningar) än de stadgade fem 
dagarna. Det resulterade i en förändrad 

Övrigt
Den 27 november levererade Banverket 
den handlingsplan som Näringsdeparte-
mentet begärt, enligt tillägg i Banverkets 
regleringsbrev kapitel 4. I handlings-
planen framgår vad Banverket avser att 
göra inför arbetet med tågplaner under 
perioden 2009–2015, till exempel när 
det gäller avgifter i tilldelningen, pris-
sättning för marginalkostnader samt ut-
veckling av processen för kapacitets- 
tilldelning. Där framgår också sats- 
ningar på forskning och utveckling 
kring samhällsekonomisk effektivitet  
i kapacitetstilldelningen.

Järnvägsföretagens attityder till 
Banverket 

sökning för att kartlägga järnvägs-
företagens attityder gentemot Banverket. 
Undersökningen baserades på följande 
utvecklingsområden: 

Under året genomfördes en kundunder-

Årets resultat har jämförts med mot-
svarande mätning som genomfördes 
 under våren 2005. 

Järnvägsföretagens allmänna inställ-
ning till Banverket har inte förändrats 
avsevärt sedan våren 2005. Andelen 
järnvägsföretag med positiv inställning 
var 39 procent 2008, jämfört med  
42 procent 2005. Järnvägsföretag verk-
samma med godstrafik tenderar att ha 
en mer positiv inställning till Banverket 
än järnvägsföretag verksamma med 
 persontrafik. Andelen järnvägsföretag 
som upplever Banverket som kund-
orienterat är för låg och också något 
sämre 2008 än vid mätningen 2005. 
Upplevelsen av Banverket skiljer sig inte 
nämnvärt mellan de olika kategorierna 
av järnvägsföretag, utom på en punkt: 
Persontrafikföretagen upplever i högre 
utsträckning än godstrafikföretagen att 
Banverket arbetar för att utveckla järn-
vägen som transportmedel.

För att bidra till en ökad kundorien-
tering har Banverket under 2008 påbörjat 

Järnvägstrafiken leds  
från Banverkets  
driftledningscentraler.



en rad åtgärder. Från och med maj publi-
cerar Banverket nyhetsbrevet ”Kundnytt”, 
och det finns även planer på att etablera 
andra kanaler för att presentera hur Ban-
verket kommunicerar med sina  kunder. 
För att ytterligare öka den interna kun-
skapen bland medarbetarna kommer 
olika informationskampanjer att 
 anordnas. Syftet med dessa är att öka 
kunskapen om järnvägsnätsbeskrivningen 
(JNB), trafikeringsavtalen med järnvägs-
företagen (TRAV), de kund ansvarigas 
roll, kundtjänsten samt  Banverkets 
marknadsplan. 

Underhåll och  
reinvesteringar

ett expertverktyg för mätdata  arbetar därför aktivt för att bidra till 
(OPTRAM). goda förutsättningar för denna entre-

De direkta underhållskostnaderna prenörsmarknad.
har ökat i omfattning under 2008 och En utförlig analys av de direkta ban-
det beror i huvudsak på att kraftsam- delsspecifika kostnaderna återfinns   
lingarna har utökats från Stockholm till i avsnittet Övriga mål. 
att också omfatta Göteborg och Trädsäkringsprojektet har hållit en 
Öresundsområdet. Under 2008 avsatte högre takt än den ursprungliga planen 
Banverket cirka 220 miljoner kronor för och kommer att vara slutfört 2012  
de tre kraftsamlingarna. i stället för 2015. Effekten är minskade 

Kostnaderna för skador i järnvägs- störningar i samband med nedrivna 
nätet uppgick 2008 till 153 (130) miljoner kontaktledningar, men också ett vackrare 
kronor. Ökningen kan kopplas till att  och öppnare landskap runt järnvägen. 
det är mer trafik i järnvägsnätet. De största reinvesteringarna under 

Banverkets kostnader för elenergi 2008 var:
uppgick 2008 till 148 (130) miljoner 
 kronor. Ökningen beror på högre elpriser 
under 2008. Det pågår ett arbete med att 

De medel som finns för att genomföra minska energiförbrukningen både för 
underhåll är begränsade och många Banverket och för sektorn som helhet. 
p rioriteringar måste göras. Under 2008 Arbetet innefattar effektförluster, ban-
har Banverket tagit fram anläggnings- gårdsbelysning, energieffektivare tåg-
klasser där järnvägsnätet delas in i fem föring och driftledning med mera.
klasser beroende på trafikvolym, Banverket genomför en stor del av 
t rafikuppgift, konsekvenser vid drifts- underhållsverksamheten med stöd av 
störningar med mera. Målen är högre  entreprenörer. Entreprenadtjänsterna 
ju fler resenärer och godstransportörer upphandlas och Banverket Produktion 
som är beroende av transporterna  konkurrerar med externa entreprenörer 
inom anläggningsklassen. Därigenom i dessa upphandlingar. Den andel av 
har Banverket fått bättre verktyg för att u nderhållsverksamheten som upphandlas 
 styra underhållsåtgärder mot de delar  i konkurrens ökar varje år i enlighet 
av nätet där insatsen ger störst med en plan för konkurrensutsättning. 
samhällseko nomisk effekt. För att  Underhållsverksamheten är starkt bero-
kunna analysera problem och brister  ende av att det finns en väl  fungerande 
på ett effektivt sätt  utvecklas också  entreprenörsmarknad, och Banverket 

 
stambanan 

 Riksgränsen på Malmbanan

stambanan 

Stambanan genom Övre Norrland. 
Av dessa arbeten har brobytet på 
 Nyköpingsån slutförts under 2008. 
 Södertälje klaffbro beräknas pågå till 
och med 2011. Renoveringen av gamla 
Årstabron beräknas pågå till och med 
2012. Tabell 14A. Tabell 14B.
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TABELL !%A

Kostnader drift, underhåll samt reinvesteringar,  
miljoner kronor
 2008 2007 2006

Driftsledning 757 667 645

Underhåll 3 424 2 996 2 742

Reinvesteringar 1 717 1 499 1 565

Övriga kostnader 28 -131 -61

Summa drift, underhåll samt reinvestering 5 927 5 031 4 891

TABELL !%B

Intäkter och bidrag drift, underhåll samt  
reinvesteringar, miljoner kronor

  2008 2007 2006

Anslagsfinansiering drift och underhåll 3 513 2 965 2 807

Anslagsfinansiering reinvesteringar 1 171 1 060 1 016

Lånefinansiering reinvesteringar el och tele 535 330 538

Avgifter för tillträdestjänster
till statens spåranläggningar 

 
514 529 491

Övriga intäkter 194 147 39

Summa drift, underhåll samt reinvestering 5 927 5 031 4 891
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Banverkets arbete för att tillsammans har ökat sitt engagemang för att driva  
med övriga aktörer utveckla järnvägen på arbetet med bytespunkternas lokali-
har under året fortgått inom Sektors- sering, utformning och servicenivå, till-
rådet för järnvägen. Där ingår för när- gänglighetsåtgärder inklusive system för 
varande Rikstrafiken, Näringslivets ledsagning, nationellt system för trafik-
transportråd, Branschföreningen Tåg- information, boknings- och biljett-
operatörerna, Transportindustri- system, verktyg för reseplanering samt 
förbundet, Sveriges hamnar, Svensk information och attitydpåverkan för ett 
kollektivt rafik, Swedtrain, Jernhusen, klimatsmart resande.
Resenärsforum, Sveriges kommuner och Som exempel på andra viktiga 
landsting samt Banverket. Sektorsrådet sektors uppgifter under året kan  
utvecklar och effektiviserar samarbetet nämnas följande: 
inom sektorn, med utgångspunkt från 
varje organisations roll och uppgift. 
 Rådet har haft fyra möten under året.

Samarbetet med Vägverket har för-
djupats, inte minst som ett resultat av 
 arbetet med ett nationellt handlings-
program för kollektivtrafikens utveck-
ling, Koll framåt, vilket redovisades  
för regeringen i december 2007. Det 
samlade och övergripande målet för 
kollektiv trafiken har formulerats som 
”En kraftfull ökning av marknads-
andelen för kollektivtrafik”. Banverket 

transportplanering och samhälls-
planering driver Banverket, Vägverket 
och Boverket, tillsammans med 
 Sveriges kommuner och landsting 
samt kommunerna Jönköping, 
 Norrköping och Uppsala projektet 
Den goda staden.

i landet. Ett resultat av det transport-
slagsövergripande arbetet med gods-
transporter har resulterat i webb- 
portalen ”godstrafiken.nu”. Tidningen 
Godset utkommer med ett antal 
n ummer per år.

 näringslivet och därigenom åstad-
komma klimatsmarta godstransport-
lösningar driver Banverket regionala 
godstransportråd i flera regioner  

 
med kompetensförsörjning har för-
djupats och ett flertal aktiviteter har 
genomförts i syfte att trygga den 
 långsiktiga kompetensförsörjningen 
till sektorn.

Den FUD-verksamhet som är inriktad 
mot banhållning finansieras av ban-
hållningsmedel, medan övrig FUD 
 finansieras av sektorsmedel. Tabell 15A 
och Tabell 15B.

Forskning, utveckling och  
demonstration 
VIKTIGA HÄNDELSER INOM FORSKNINGEN.

Banverket har identifierat de 15 strate-
giska forskningsområden som har störst 
betydelse för järnvägssektorn. Inom 
dessa riktas speciell uppmärk samhet 

SEKTORSUPPGIFTER OCH 
ADMINISTRATION  

 

Banverket har som sektorsmyndighet ett ansvar för att utvecklingen inom järnvägssektorn ligger  
i linje med de transportpolitiska målen. Detta ansvar tar Banverket genom att följa utvecklingen  
i sektorn och vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga aktörer i sektorn.  
Ansvaret tar sig också uttryck i att Banverket självt, eller i samverkan med andra aktörer, arbetar  
med en rad sektors uppgifter. Forskning, utveckling och demonstration (FUD), samordning av  
sektorns internationella arbete och kompetensförsörjning till järnvägssektorn är exempel på  
sådana sektorsuppgifter.

TABELL !&B

Finansiering av sektorsuppgifter, miljoner kronor
  2008 2007 2006

Anslagsfinansiering 560 550 560

Bidrag från krisberedskapsmyndigheten 13 19 22

Intäkter 6 8 8

Summa 579 577 590

TABELL !&A

Kostnader för sektorsuppgifter, miljoner kronor
  2008 2007 2006

Övergripande sektorsinsatser 107 117 141

Forskning, utveckling och demonstration (FUD) 55 52 50

Fastställelse av tågplan och järnvägsplan 4 7 6

Bidrag till Inlandsbanan 111 115 108

Bidrag till Öresundsbrokonsortiet 289 267 263

Beredskap 13 19 22

Summa 579 577 590
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mot logistik, byggherrefrågor samt drift 
och underhåll. 

Forskningssatsningarna har, förutom 
att vara behovsstyrda, även syftat till att 
stödja kompetensuppbyggnad inom 
branschen samt att stärka de akademiska 
miljöerna inom området.

Banverket har beslutat att ge ett lång-
siktigt stöd i form av ett ramavtal med 
Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid 
Luleå universitet. JVTC arbetar med 
forskning om drift och underhåll med 
tonvikt på tunga transporter. Frågorna 
är också viktiga i ett internationellt och 
europeiskt perspektiv, med tanke på 
 behovet av att flytta mer godstrafik från 
väg till järnväg. Avtalet löper på fyra år 
med möjlighet till förlängning. Därmed 
jämställs JVTC med Banverkets övriga 
två kompetenscentrum: Charmec och 
KTH Järnvägsgruppen.

Banverkets forskningsprogram om 
snabbtåg (Gröna tåget) går in i ett slut-
skede. Under året har hastighetsprov 
gjorts med ett modifierat tågsätt av 
 typen Regina på Västra stambanan 
 mellan Skövde och Töreboda. Det nya 
hastighetsrekordet är 303 km/tim.  
I samband med proven har idéer, förslag 
och tekniska lösningar studerats och 
provats. Den kunskap som kommit fram 
ska utmynna i en specifikation som kan 
användas som en guide vid upphandling 
av nya tåg för den nordiska marknaden 
– tåg för högre hastigheter och tåg som 
fungerar i vårt vinterklimat.

Banverket har också blivit ordförande  
i en arbetsgrupp inom European Rail 

Research Advisory Council (ERRAC), 
som är en teknologiplattform till Euro-
peiska kommissionen. Arbetsgruppen 
har ansvar för att ta fram forsknings-
behov inom området långväga person-
trafik och godstrafik. Arbetet i ERRAC 
är viktigt eftersom Banverket där har 
möjlighet att påverka kommissionens 
 utlysningar i 7:e ramprogrammet. Sam-
tidigt kan vi knyta kontakter som gör att 
Banverket och svenska forskningsmiljö-
er kan komma med i konsortier som 
lämnar in projektförslag till utlysningarna.

Under året har Banverket tillsammans 
med extern kompetens översiktligt 
 studerat verkets forskning från 2002  
till 2008. I studien har också de så kallade 
basstöden ingått. De senare är stöd till 
vissa forskare och akademiska miljöer 
som bedömts vara särskilt viktiga för 
Banverket och branschen. Resultaten av 
studierna kommer att behandlas på ett 
seminarium i början av 2009. Erfaren-
heterna från studierna kommer att 
 utgöra ett av underlagen för kommande 
utlysning av nya forskningsbehov.

för att kunna förutse uppkomsten av 
s olkurvor samt studerat möjligheten till 
bättre metoder för mätning av  spännings- 
fri temperatur. Som ett resultat av detta 
projekt har under 2008 ett annat forsk-
ningsprojekt startats där man studerar 
möjligheten att mäta spänningar i skarv-
fria spår med så kallad resonans-
frekvensmetod. Detta är en så kallad 
oförstörande mätmetod. 

Självmord är inte bara en tragedi  
i sig, utan också ett problem för järn-
vägens personal. Banverket har stött ett 
projekt vid Karlstads universitet där 
man  studerat vilka preventiva åtgärder 
Banverket kan vidta för att komma till 
rätta med problemet. Projektet har gett 
Banverket ökad kunskap om var, när 
och hur självmord begås. Projektet har 
också kommit med förslag till möjliga 
strategier för att förebygga självmord.

I projektet ”Evakuering från tåg”  
har företaget MTO Psykologi studerat 
r utiner kring evakuering av resande 
från tåg som blivit stående. Data har 
samlats in från resenärer, tågpersonal 
och trafikledningspersonal. Ett antal 

FORSKNING SOM HÖJER SÄKERHETEN I JÄRN- järnvägsföretag har medverkat i projektet, 
VÄGSSYSTEMET. Banverket finansierar och i en referensgrupp har represen-
forskning inom olika områden vars tanter för bland annat järnvägsföretag, 
 gemensamma mål är att göra järnvägen fordonstillverkare, Järnvägsstyrelsen 
säkrare. Ett exempel är solkurvor – ett och Räddningsverket deltagit. Projektet 
fenomen som kan leda till urspårning. har resulterat i underlag som kan leda 
Chalmers tekniska universitet och till säkrare och effektivare evakuering 
  Statens provningsanstalt har i ett Ban- av tåg.
verksfinansierat forskningsprojekt Järnvägens produktionsmiljö är  
 studerat lateral spårstabilitet. I projektet en arbetsplats med säkerhetskritiska 
har man jobbat med numeriska modeller  moment. Banverket måste ständigt 
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 arbeta för att rutiner och instruktioner 
är utformade så att personalen inte 
 skadas. Banverket har tre forsknings-
projekt som studerar detta ur olika 
 perspektiv. 

”Risktagande i järnvägen” vid Lin-
köpings universitet är en förstudie som 
är i sin slutfas. Förstudien behandlar 
problematiken med dels medvetet risk-
tagande, till exempel för att minimera 
trafikstörningar vid underhållsarbeten, 
dels omedvetet risktagande som beror 
på okunnighet eller förändrade förut-
sättningar. Baserat på slutsatserna av 
förstudien kan Banverket ta ställning  
till behovet av ytterligare forskning 
inom området. 

I projektet ”Samtal i säkerhetstjänst”, 
som även det utförs av Linköpings 
 universitet, görs jämförelser med hur 
flyget arbetar med säkerhetsrelaterad 
kommunikation. Syftet är att föreslå 
 former som gör kommunikationen 
 mellan trafikledare och lokförare eller 
personal på spåret säkrare, för att där-
med undvika tillbud och olyckor. 
 Projektet är i startfasen, och dess fort-
satta upplägg kommer att diskuteras  
i början av 2010. 

Karolinska institutet har startat ett 
projekt där man studerar levnadsvanor 
hos lokförare, tågvärdar och trafikledare. 
Syftet är att ta reda på vilket sätt bättre 
levnadsvanor, till exempel kost, fysisk 
motion, stress och sömn, kan hjälpa till 
att förbättra hälsoläget och därmed 
 säkerheten i järnvägssystemet. Bak-
grunden till projektet är att det före-
kommer mycket överviktsrelaterad 
ohälsa inom transportsektorn. Med 
övervikt följer kroniska sjukdomar  
som diabetes och hjärt- och kärl-
sjukdomar. 

Bättre hälsostatus motverkar inte bara 
sjukskrivningar och förtida sjukpension, 
utan leder också till ökad koncentra-
tionsförmåga, högre stresstålighet och 
allmänt välbefinnande. Detta  påverkar  
i sin tur trafiksäkerheten  positivt.  
I projektet deltar bland andra represen-
tanter från Banverket, SJ, Stockholmståg 
och Veolia. Studien omfattar totalt  
3 876 deltagare.

Banverkets forskning omfattar också 
egna medarbetare i en förslagsverk-
samhet. Syftet är att fånga upp anställdas 
förslag, idéer och ständiga förbättringar, 
vilket gagnar utvecklingen av verkets 
anläggningar och verksamheter. 
 Banverket har också möjlighet, tack  
vare gott samarbete med akademin,  
att få externa utvärderingar där detta  
är motiverat. 

Banverkets kostnad för forskning, 
 utveckling och demonstration var  
81 miljoner kronor för 2008.

Bidrag till Inlandsbanan och 
Öresundsbrokonsortiet
INLANDSBANAN Inlandsbanan omfattar 
sträckorna Mora–Brunflo och Öster-
sund–Gällivare. Banan förvaltas av 
I nlandsbanan AB (IBAB) som ägs av  
de 15 kommunerna längs banan. IBAB:s 
verksamhet finansieras genom trafik-
avgifter och genom bidrag från staten. 
Under 2008 har Banverket betalat ut  
totalt 111 (115) miljoner kronor till IBAB 
för banunderhåll och trafikledning.  
Tabell 16.

Öresundsbrokonsortiet

Öresundsförbindelsen. För 2008 betalade 
Banverket 289 (267) miljoner kronor. 
Ökningen av kostnaden 2008 beror på 
förändringar i valutakursen mellan 
svenska och danska kronor.

Enligt ett beslut av regeringen betalar 
Banverket till Öresundsbrokonsortiet 
de trafikavgifter som järnvägstrafiken 
ska stå för enligt avtalet om byggande av 

Administration
Under anslaget Administration redo-
visas 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 personaladminis-
tration, kort- och långsiktig planering, 
programarbete, verksamhetsutveckling, 
internationellt arbete, standardisering 
och utredningar på systemnivå. Dess-
utom ingår uppföljningen och annat 
 arbete som inte är direkt hänförbart  
till huvudverksamheterna.

Kostnaderna för administration är 
inte helt jämförbara mellan 2007 och 
2006. Under 2007 gjordes en defini-
tionsändring i Banverkets reglerings-
brev, vilket ledde till att 110 miljoner 
kronor omfördelades från adminis-
trationsanslaget till anslaget 36:4 
 banhållning och sektorsuppgifter.   
Mot svarande kostnader som överförts 
till banhållningsanslaget för 2006 är  
107 miljoner kronor. Tabell 17. Diagram13.

TABELL 17

Administration exkl. resultatenheterna,  
miljoner kronor
 2008 2007 2006

Utveckla järnvägen 148 181 200

Leverera tåglägen 493 478 532

Sektorsuppgifter 6 8 13

Summa administration 647 667 745
2008

5,4

4,3
3,7

Administrationskostnader i 
förhållande till verksamhetsvolym

TABELL !(

Transportarbete på Inlandsbanan

  2008 2007 2006

Godstransportarbete i miljoner tonkilometer  72 75 108

Persontransportarbete i miljoner personkilometer 6 6 5
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Extern uppdragsverksamhet lämnas nedan en separat resultatrapport 
Omfattning och resultat för den externa över tjänsteexportverksamhet. Tabell 19.
uppdragsverksamheten framgår av 
 Tabell 18.

Resultatenheternas del av den externa 
uppdragsverksamheten redovisas  
mer utförligt i avsnitten nedan om den 
s amlade redovisningen av resultat-
enheternas verksamhet. 

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 anslut-
ning till Banverkets byggande av nya 
järnvägssträckor. Inte heller för denna 
uppdragsverksamhet finns något ekono-
miskt överskottsmål. Som pågående 
uppdrag av detta slag kan nämnas 
 utredningar åt Botniabanan AB samt 
b yggande av järnvägsstationer åt berör-
da kommuner i anslutning till projektet 
Citytunneln i Malmö. 

I den externa uppdragsverksamheten 
ingår tjänsteexport. I enlighet med 8 §  
i tjänsteexportförordningen (1992:192) 

Resultatenheter

enheter gäller ekonomiska villkor som 
är konkurrensneutrala. Samtliga enheter 
bedriver extern uppdragsverksamhet i 
någon utsträckning. 

Banverket hade under 2008 fem Styrningen inom Banverkets resultat-
resultate nheter: Banverket Produktion, enheter utövas genom krav från ägaren 
Banverket Projektering, Banverket ICT, Banverket under så företagsliknande 
Banverket Järnvägsskolan och Banverket former som möjligt. Det innebär att Ban-
Materialservice. verket i styrningen ställer krav på nyck-

Resultatenheternas verksamhet om- eltal och avkastning som är i paritet med 
fattar utredningar, projektering, projekt- branschen. Företagsliknande former 
och byggledning, järnvägsentreprenader innebär också att styrningen utgår från 
samt bygg-, drift- och underhålls-
produktion inom järnvägsspecifika 
 områden. Andra tjänster som tillhanda-
hålls är materialförsörjning, nätkapacitet 
för it, telefoni, datatjänster och utbild-
ning. Enheterna finansierar sin verk-
samhet genom intäkter från uppdrag 
som  beställs i huvudsak av de förvaltan-
de enheterna i verket, men även av ex-
terna företag.

Banverket handlar upp ny- och om-
byggnadsverksamhet samt projektering  
i konkurrens enligt bestämmelserna i 
 lagen om offentlig upphandling. Det 
innebär att den entreprenadverksamhet 
som bedrivs inom Banverket Produktion 
och verksamheten inom Banverket 
P rojektering är fullt konkurrensutsatt. 
Drift- och underhållsverksamheten 
upphandlas delvis på motsvarande sätt. 
Det innebär att Banverket Produktion 
delvis är konkurrensutsatt. För dessa 

UPPDRAGSVERKSAMHET 
Uppdrag åt externa kunder har bedrivits i enlighet med Banverkets instruktion. Huvuddelen av dessa 
uppdrag utförs av Banverkets resultatenheter.  Banverkets resultatenheter utför också uppdrag till 
Banverkets förvaltande del.  

TABELL !*

Extern uppdragsverksamhet,  
miljoner kronor
 2008 2007 2006

Teletjänster   

Intäkter 213 243 251

Resultat 55 76 43

Entreprenad- och konsultverksamhet 

Intäkter 820 790 740

Resultat 21 13 48

Utbildningsverksamhet 

Intäkter 24 24 24

Resultat 0 2 0

Materialförsörjning   

Intäkter 494 475 296

Resultat 7 9 7

Summa extern uppdragsverksamhet 
resultatenheter  

Intäkter 1 551 1 532 1 311

Resultat 83 100 98

Elförsäljning   

Intäkter 1 164 1 009 946

Resultat 0 0 0

Övriga externa uppdrag   

Intäkter 248 435 634

Resultat 0 0 0

Summa extern uppdragsverksamhet övriga

Intäkter 1 412 1 444 1 580

Resultat 0 0 0

Totala intäkter
externa uppdrag 2 963 2 976 2 891

Totalt resultat
externa uppdrag 83 100 98

TABELL !#

Tjänsteexport, miljoner kronor
 Intäkter Kostnader Resultat1

 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 

Entreprenadtjänster 28 122 37 -29 -160 -37 -1 -38 0

Teletjänster 6 17 19 -5 -12 -16 2 4 3

Övriga tjänster 17 10 2 -15 -9 -2 2 1 0

Summa 51 150 58 -48 -181 -55 3 -32 3

Resultat = resultat efter finansnetto.
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det regelsystem som gäller för företag. 
De belastas därmed av ”skatt” och läm-
nar utdelning. För att uppnå konkur-
rensneutralitet sker en intern anpassning 
av de sociala avgifterna till samma nivå 
som för privata företag för enheten Ban-
verket Produktion.

Riksdagen har efter regeringens 
 utredning och proposition beslutat att 
sambolagisera Banverket Projektering 
och Vägverket Konsult från och med  
1 januari 2009 i bolaget Vectura 
 Consulting AB. Under året har Ban-
verket tillsammans med regeringskans-
liet och Vägverket arbetat med för-  
beredelser  inför denna bolagisering.  
För Banverket Produktion föreslogs  
i den ursprungliga utredningen en 
 bolagisering från och med 1 januari 
2010. Inget beslut har ännu fattats med 

anledning av utredningens förslag när 
det  gäller Banverket Produktion.

Den sammanlagda nettoomsättningen 
för resultatenheterna har under året 
minskat med 208 miljoner kronor till 
5 820 (6 028) miljoner kronor. Den 
största minskningen har varit hos 
 Banverket Produktion men även hos 
Banverket Materialservice. För Banverket 
Projektering var tillväxten 8 (6) procent. 
För övriga enheter var omsättningen 
kvar på ungefär samma nivå som före-
gående år. 

Andelen externa uppdrag fortsätter 
att öka, men endast marginellt. Andelen 
uppgår nu till 26,6 (25,4) procent eller 
1 550 (1 532) miljoner kronor. Andelen 
interna uppdrag tagna i konkurrens har 
minskat obetydligt till 45,0 (45,7) procent 
eller 2 622 (2 755) miljoner kronor.

Produktionskostnadernas andel av net-
toomsättningen ligger kvar på samma 
nivå som 2007 med 84 procent efter att 
ha legat på 86 procent under både 2006 
och 2005.

Försäljnings- och administrations-
kostnader ökar mellan åren med  
stora belopp. Siffermässigt uppgår 
adminis trationskostnaderna totalt för 
resultatenheterna till 478 (407) miljoner 
kronor. En del av ökningarna beror på 
omklassi fi ceringar mellan både produk-
tionskostnader och administrations-
kostnader och mellan försäljnings- och 
administrations kostnader. Årets kostnader 
för bolagi sering av Banverket Projek-
tering ingår bland övriga rörelsekostnader 
och uppgår till 28,9 miljoner kronor. 
Därutöver finns kostnader hos Banver-
kets förvaltande del, främst för frågor 
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TABELL $+

Resultaträkning för Banverkets resultatenheter,  
miljoner kronor
  2008 2007 2006

Nettoomsättning 5 820 6 028 5 374

Produktionskostnader -4 939 -5 087 -4 636

Bruttoresultat 881 940 739

Försäljningskostnader -70 -96 -104

Administrationskostnader -478 -407 -382

Jämförelsestörande poster 

Övrigt 

Rörelseresultat 

-1 

-7 

324 

0 

33 

470 

0

21

273

Finansnetto -58 -64 -60

Resultat efter finansnetto 266 406 213

TABELL $!

Balansräkning för Banverkets resultatenheter,  
miljoner kronor
Tillgångar 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Anläggningstillgångar 2 435 2 510 2 260

Lager och pågående arbeten 500 478 544

Övriga omsättningstillgångar 1 170 1 340 1147

Kassa och bank 0 0 0

Summa tillgångar 4 104 4 328 3 951

Eget kapital och skulder   

Internt eget kapital 1 667 1 408 1 322

Årets resultat 146 241 111

Summa eget kapital 1 812 1 649 1 433

Avsättningar 23 26  33

Interna långfristiga lån 980 1 092 1 178

Övriga långfristiga skulder 83 75 63 

Kortfristiga skulder 1 206 1 487 1 245

Summa skulder 2 292 2 679 2 518

Summa eget kapital och skulder 4 104 4 328 3 951

TABELL $$

Nyckeltal
 2008 2007 2006

Andel externa uppdrag av total, % 26,6 25,4 24,4

Andel interna konkurrensutsatta uppdrag, % 45,0 45,7 42,1

Rörelsemarginal totalt, % 5,6 7,8 5,1

Rörelsemarginal externa uppdrag, % 5,6 7,0 8,0

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,8 16,5 9,8

Räntabilitet på eget kapital, % 8,4 15,6 7,9

Soliditet, % 44,2 38,1 36,3

Investeringar exkl. telefoni och infrastruktur, mnkr 168 122 138

Investeringar i telefoni och infrastruktur, mnkr 86 62 113

Kassaflöde efter investeringar, mnkr 169 47 236

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 3 868 3 956 4 012

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:  Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
Räntabilitet på sysselsatt kapital: R örelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till  
genomsnittligt sysselsatt kapital.
Sysselsatt kapital: B alansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.
Räntabilitet på eget kapital: Å rets resultat (efter dispositioner och intern skatt) i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital.
Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

TABELL $'

Resultatenheternas verksamhet, miljoner kronor
  Extern uppdragsverksamhet Interna konkurrensutsatta uppdrag Interna ej konkurrensutsatta uppdrag Totalt
 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Intäkter  1 550 1 532 1 311 2 622 2 755 2 261 1 648 1 741 1 802 5 820 6 028 5 374

Kostnader  -1 464 -1 425 -1 205 -2 545 -2 597 -2 250 -1 487 -1 535 -1 645 -5 495  -5 557  -5 101

Resultat 86 107 106 77 158 11 161 206 157 324 470 273

Finansnetto -4 -7 -8  1 -5 -5 -55 -52 -48 -58 -64 -60

Årets resultat 82 100 98 78 153 6 106 154 109 266 406 213

och åtgärder som rör arkivering i sam-
band med den genomförda bolagiseringen. 

Rörelseresultatet minskade till 324 
(470) miljoner kronor. Rörelse-
marginalen minskade till 5,6 (7,8) 
 procent. Resultatet efter finansnetto blev 
266 (406) miljoner kronor. Finansnettot 
blev 6 miljoner lägre under 2008 jämfört 
med 2007. 

Balansomslutningen har åter börjat 
minska efter den stora överföringen av 
MobiSIR-anläggningar på 408 miljoner 

kronor som gjordes 2007. Balansom-
slutningen uppgår nu till 4 104 (4 328) 
miljoner kronor. På tillgångssidan är  
det främst omsättningstillgångarna som 
minskat, huvudsakligen på grund av 
mindre kundfordringar. På skuldsidan 
ökar det egna kapitalet med årets resultat 
på 146 (241) miljoner kronor till 1 812 
(1649) miljoner kronor. Genomförda 
 utdelningar under 2008 uppgick till  
23,6 (74,8) miljoner kronor. Avsättningar 
till periodiseringsfonder har gjorts med 

58 (69) miljoner kronor. Bland de kort-
fristiga skulderna är leverantörsskulderna 
väsentligt mindre än föregående år.  

Banverket Produktion, Banverket 
Projektering och Banverket ICT publi-
cerar för 2008 egna årsrapporter. Där 
redo visas och kommenteras respektive 
resultatenhets resultat och verksamhet 
mer utförligt. Tabell 20. Tabell 21.  
Tabell 22.



Banverket Produktion är en av de ledande aktörerna på den svenska järnvägs-
marknaden när det gäller drift- och underhåll och anläggningsarbeten. Verk-
samheten bedrivs i fem a"ärsområden: Service, Anläggning, Maskin, Tele och 
Verkstad. Andelen konkurrensutsatt verksamhet för Banverket Produktion är nu 
77 (74) procent och andelen fortsätter att öka.

Nettoomsättningen minskade under året med 361 miljoner kronor till 3 955  
(4 316) miljoner kronor. Minskningen finns främst inom a"ärsområde Anlägg-
ningar med 553 miljoner kronor och beror till stor del på uteblivna order för 
spårbyten jämfört med 2007. Konkurrensen inom a"ärsområdet fortsätter att 
öka. Ökar gör också antalet överklagade tilldelningsbeslut, vilket också påverkat 
antalet anbud som kunnat färdigställas under 2008. Marginalerna för vunna 
 projekt är fortfarande små. De största konkurrenterna är Strukton, Balfour  
Beatty Rail, Baneservice och Volker Weiss.

Inom Service fortsätter omsättningen att öka, med 107 miljoner kronor till  
2 098 (1 991) miljoner kronor. Många kontrakt har från början antagits med 
 pressade marginaler och med en konstruktion där kontraktssumman sjunker  
över åren. För Banverket Produktion innebär detta att mycket kraft måste  läggas 
på kostnadse"ektiviseringar och nya arbetssätt. Dialoger med kunder har genom-
förts för att kunna ta fram bättre serviceavtal och en smidigare anbudsprocess. 
Årets NKI-mätning gav ett resultat på 75 på en 100-gradig skala, vilket väsentligt 
överträ"ar tidigare mätning från 2005 på 64. De åtgärder som satts in via kraft-
samlingarna i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen har fallit ut väl som 
ett steg i att förbättra punktligheten. Banverket Produktion Väst och Banverket 
 Leveransdivisionen har under året tilldelats FIA:s (Förnyelse i Anläggnings-
branschen) kvalitetspris för bästa drift- och underhållsentreprenad 2007 på 
Värmlandsbanorna. 

Anbudsframgången för konkurrensutsatta uppdrag är 63 (62) procent totalt 
och 77 (59) procent mot Banverkets beställande enheter.

Andelen försäljning till andra kunder än Banverket fortsätter att öka något och 
uppgår till 18 (16) procent eller 703 (691) miljoner kronor. 

Rörelsemarginalen uppgår till 2,7 (4,1) procent och rörelseresultatet till 107 
(178) miljoner kronor. Ägarens krav för 2008 var 3,0 procent. 

Under året har ett omfattande arbete lagts ner på att efter sammanslagning 
och omorganisation skapa ett enhetligt arbetssätt. En gemensam arbetsmodell, 
resultatorienterad styrning (ROS), har anammats mot slutet av året.  

I en mätning av fasta och rörliga kostnader i fasta priser har Banverket Produktion 
kunnat visa att dessa har minskat med 1,7 procent jämfört med 2006.

Antalet tillsvidareanställda har under året minskat med 110 personer och var 
vid årets slut 3 049 (3 159). Trots personalminskningen ligger personalkostnaderna 
kvar på ungefär samma nivå, eftersom kostnadsminskningen uppvägs av årets 
löneökningar på 3,4 procent. 

Regeringen har i en proposition förordat en tänkbar bolagisering av Banverket 
Produktion, förslagsvis till 2010. Inga beslut har dock fattats i frågan. De förbe-
redande åtgärder som hittills vidtagits av Banverket Produktion finns för 2008 
medtagna bland rörelsekostnaderna

TA BELL $&

Nyckeltal
  2008 2007 2006

Rörelsemarginal, % 2,7 4,1 1,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 11,2 18,7 4,7

Räntabilitet på eget kapital, % 6,1 11,4 -0,1

Soliditet, % 58,9 50,5 43,5

Sysselsatt kapital, mnkr 984 950 968

Investeringar, mnkr 138 88 110

Kassaflöde efter investeringar, mnkr 23 131 -2

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 3 049 3 159 3 205
TABELL $%

Resultaträkning, miljoner kronor
  Extern uppdragsverksamhet Interna konkurrensutsatta uppdrag Interna ej konkurrensutsatta uppdrag Totalt
  2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Intäkter  703 691 667 2 347 2 505 1 821 906 1 120 1 253 3 955 4 316 3 741

Kostnader  -693 -689 -627 -2 298 -2 373 -1 836 -857 -1 075 -1 233 -3 848 -4 138 -3 696

Resultat 9 2 40 49 132 -15 49 44 20 107 178 45

Finansnetto -1 -2 -1 -2 -6 -6 -1 0 -2 -3 -8 -9

Årets resultat 9 0 39 47 126 -21 48 45 18 104 170 36 

Banverket Produktion

BA
N

V
ER

KE
TS

 V
ER

KS
A

M
H

ET
U

PP
D

RA
G

SV
ER

K
SA

M
H

ET

55

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 livs-
längd. Den externa marknaden omfattas av försäljning till entreprenörer samt till 
huvudmän för andra järnvägsanläggningar.

Den totala försäljningsvolymen minskade under året med 93 miljoner kronor 
till 1 410 (1 503) miljoner kronor. Försäljningen av material till kunder utanför 
Banverket fortsatte dock att öka till 494 (475) miljoner kronor med leveranser 
till Botniabanan som största enskilda projekt och till entreprenörer som Balfour 
Beatty Rail, Strukton och Volker Weiss. 

Året har också kännetecknats av stor oro på råvarumarknaderna och de finansiella 
marknaderna med stora prisökningar på stål, fluktuationer i priser på drivmedel 
och sämre växelkurser på grund av en svagare krona. Förhållandet att Banverket 
 Materialservice, enligt gällande avtal med Banverkets förvaltande del, endast 
har möjlighet att justera priserna vid ett tillfälle varje månad, har medfört att 
B anverket Materialservice inte omedelbart kunnat kompensera sig för  prisökningar, 
 utan fått bära dessa själva. Detta har påverkat årets resultat. Ytterligare en 

r esultat påverkande faktor har varit att lagervärdet vid årsbokslutet korrigerats 
med 50 miljoner kronor jämfört med 23 miljoner kronor vid årsbokslutet 2007. 

Tidig information om materialbehov till planerade projekt och det arbete som 
görs före leverans utgör en viktig del i arbetet med att kostnadse"ektivt säkra 
materialförsörjningen. De områden där det finns god framförhållning visar också 
ett klart bättre resultat. Under 2008 har Banverket Materialservice fortsatt att 
förbättra dialogen med kunderna för att få ett underlag till bättre materialför-
sörjningsprognoser. Både servicegrad1 77 (72) procent och leveransprecision2  
95 (94) procent från Banverket Materialservice har förbättrats, men fortfarande 
är kundernas framförhållning vid beställning att 46 (48) procent av alla beställda 
varor önskas inom en vecka. Målsättningarna 2008 för servicegrad var 90 procent 
och för leveransprecision 95 procent. Som ett stöd till Banverkets satsning för 
ökad punktlighet har närlager av reservdelar tillåtits öka.

Årets investeringar i centrallagret, truckar för lagerhantering och datasystem 
har uppgått till 12 (15) miljoner kronor. 

Resultat efter finansnetto uppgår till 5 (29) miljoner kronor. Rörelsemarginalen 
är 1,8 (2,8) procent, vilket är 1 procent lägre än ägarens krav. 

TABELL $,

Nyckeltal
  2008 2007 2006

Rörelsemarginal, % 1,8 2,8 2,4

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 6,2 10,8 9,0

Räntabilitet på eget kapital, % 4,5 18,8 17,2

Soliditet, % 22,8 20,2 19,8

Sysselsatt kapital, mnkr 453 390 386

Investeringar, mnkr 12 15 0

Kassaflöde efter investeringar, mnkr -58 17 -56

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 58 56 55

TABELL $(

Resultaträkning, miljoner kronor
  2008 2007 2006

Nettoomsättning 
- varav externa uppdrag 

1 410 
494 

1 503 
475 

1 306
296

Rörelseresultat 26 42 31

Finansnetto -21 -12 -9

Resultat efter finansnetto 5 29 22
- varav externa uppdrag 7 9 7

Banverket Materialservice

1 Mäter hur väl Banverket Materialservice uppfyller kundens första önskade leveransdag
2 Mäter hur väl Banverket Materialservice uppfyller sitt löfte till kund
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TABELL $*

Resultaträkning, miljoner kronor
  Extern uppdragsverksamhet Interna konkurrensutsatta uppdrag Interna ej konkurrensutsatta uppdrag Totalt
  2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Intäkter  117 99 73 365 347 347 0 0 0 482 447 420

Kostnader  -106 -88 -64 -337 -325 -319 -29 0 0 -472 -412 -383

Resultat 11 12 9 28 23 28 -29 0 0 10 34 37

Finansnetto 1 1 0 3 2 1 0 0 0 4 2 1

Årets resultat 12 12 9 31 25 27 -29 0 0 15 37 36

Banverket Projektering bedrev konsultverksamhet med inriktning på järnvägsan-
läggningar. Specialkompetens fanns inom utredningar, projektering och projekt- 
och byggledning. Verksamheten omfattade samtliga steg i byggandet av järnväg, 
från tidiga skeden till förvaltning.

I december 2008 beslutade riksdagen att genomföra en sambolagisering 
av Banverket Projektering och Vägverket Konsult i det nya bolaget Vectura 
Consulting AB med start den 1 januari 2009. All personal i Banverket Projektering 
erbjöds att följa med in i det nya bolaget.

Marknaden för tekniska konsulttjänster inom järnväg växte under 2008. Till-
växten berodde på att ett antal stora investeringsprojekt initierades samtidigt 
som det ökade behovet inom drift- och underhåll konkretiserades. De största 
konkurrenterna är SWECO Sverige, ÅF Infrastruktur, Rejlers Sverige men även 
Vägverket Konsult och WSP.

Banverket är alltjämt den största kunden och svarar för 76 (78) procent av 
nettoomsättningen. Övriga stora kunder har varit SL, Botniabanan, Vägverket, 
Banedanmark och Balfour Beatty Rail AB.  Under året har Banverket skapat större 
möjligheter till ramavtalsupphandlingar, främst inom ban-, el-, signal , tele- och 
markområdet. Tidigare års kundmätning har utgått och ersatts av en enkät till 
vissa större uppdragsgivare.

Nettoomsättningen ökade under året till 482 (447) miljoner kronor. Andelen 
underkonsulter uppgick till 87 miljoner kronor men med ringa påverkan på 
resultatet. Som en följd av fortsatt stark konkurrens har prisförändringarna varit 
måttliga 1,9 procent, medan lönekostnaderna stigit med cirka 4–5 procent. 

Försäljningen till kunder utanför Banverket fortsatte att öka till 117 (99) miljoner 
kronor eller till 24 (22) procent av omsättningen. De speciella satsningarna som 
gjorts på Danmark inbringade 11 miljoner kronor. Satsningen visar dock ingen 
lönsamhet i år eftersom marginalen äts upp av särkostnader för marknadsföring. 

Rörelseresultatet uppgår till 10 (34) miljoner kronor med en rörelsemargi-
nal på 2,2 (7,7) procent inklusive kostnader för bolagisering. Rörelseresultat 
exklusive bolagiseringskostnader uppgår till 28,9 miljoner kronor, vilket ger en 
rörelse marginal på 8,1 procent. I bolagiseringskostnaderna ingår intern tid för 

administratörer och ledningspersonal med 7,6 miljoner kronor. I rörelseresultatet 
har hänsyn tagits till ett rörligt lönetillägg på 4,5 miljoner kronor. För 2007 utgick 
inget rörligt lönetillägg.  

Debiteringsgraden uppgick till 74,2 (74,0) och har i mycket liten utsträckning 
påverkats av bolagiseringsarbetet, som främst berört administrativ personal och 
personer i ledningen. 

Antalet tillsvidareanställda är i princip oförändrat 463 (459) personer. Personal-
omsättningen har fortsatt ligga på en hög nivå och uppgick till 18,5 (13,0) procent. 
Av de 84 som nyanställts kom 22 personer från Banverket, och 8 personer som 
slutade fick ny anställning inom andra banverksenheter. 

Banverket Projekterings fastprisåtaganden finns främst inom området 
projektering. Antalet fastprisuppdrag har fortsatt att minska. Under året har 
fastprisuppdrag skrivits ned med 3,3 (6,0) miljoner kronor. Förra årets reservering 
med 2,7 miljoner kronor för befarad förlust för projektet bangårdsanpassning 
Malmö C har kunnat upplösas efter successiva förhandlingar, bland annat om 
borttagande av vite. 

TABELL $#

Nyckeltal
  2008 2007 2006

Rörelsemarginal, % 2,2 7,7 8,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 13,5 35,8 33,0

Räntabilitet på eget kapital, % 9,7 25,8 23,8

Soliditet, % 46,9 50,7 54,2

Sysselsatt kapital, mnkr 114 103 102

Investeringar, mnkr 13 4 7

Kassaflöde efter investeringar, mnkr 13 37 0

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 463 459 474

Banverket Projektering
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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. Huvuddelen av försäljningen går till Banverkets 
enheter. Övriga kunder är telekomföretag, järnvägsföretag och större företag. 
Verksamheten bedrivs inom a"ärsområdena järnvägs- och transportnära tjänster, 
kontorsnära tjänster och nät- och driftstjänster. Den 1 juni 2007 integrerades de 
tidigare verksamheterna Banverket Telenät och Banverket IT och från 1 januari 
2008 har dessa enheter även varit ekonomiskt sammanslagna i Banverket ICT. 
Sammanslagningen genomfördes för att kunna ge kunden helhetslösningar 
inom informations- och kommunikationsteknik. Under året har ett omfattande 
arbete genomförts för att ta fram en ny a"ärsplan och en ny redovisnings-
modell. Redovisning av de tre a"ärsområdena har för 2008 endast kunnat göras 
på en övergripande nivå och med hjälp av fördelningsnycklar. Därutöver har ett 
stort antal förbättringsprojekt bedrivits, varav ett flertal fortfarande pågår och 
 kommer att visa resultat först 2009. 

Totalt har nettoomsättningen för Banverket ICT ökat något under 2008 och 
uppgår till 822 (814) miljoner kronor. Omsättningsökningen har påverkats till viss 
del av engångsposter inom a"ärsområde Järnvägs- och transportnära tjänster. 
Den externa försäljningen har minskat till 26 (30) procent eller 213 (243) miljoner 
kronor. Produktionskostnaderna i förhållande till omsättningen har ökat från 69 
till 73 procent. Även kostnaderna för försäljning har ökat med 11 procent. En för-
klaring till kostnadsökningarna är att personalkostnaderna ökat med 22 miljoner 
kronor, vilket delvis förklaras av att antalet tillsvidareanställda har ökat med 13 
personer. Även övriga rörelsekostnader har ökat markant. En del av kostnadsök-
ningen är direkt hänförd till ökade intäkter. Kostnadsökningarna kompenseras av 
lägre kostnader för avskrivningar med 10 miljoner kronor och lägre räntekostna-
der med 8 miljoner kronor. Årets investeringar blev 99 (74) miljoner kronor, där de 
största investeringarna avser våglängdsutrustning.

Rörelsemarginalen uppgår totalt till 21,9 (26,0) procent. Resultatet efter finans-
netto har minskat till 142 (166) miljoner kronor. 

Inom a"ärsområdet Nät och drift finns de traditionella kapacitetstjänsterna  
och övervakningstjänster för infrastruktur. Konkurrenternas ökade försäljning av 
bredbandstjänster till hushåll har medfört behov av kompletterande nätkapaci-
tet som levererats av Banverket ICT. Ett flertal aktiviteter och förbättringsprojekt 
har gett resultat först i slutet av året. Försäljningen av tjänster i Banverkets IP-nät 
har inte kommit igång under 2008.

A"ärsområdet Kontorsnära tjänster har ökat sin nettoförsäljning under året. 
Det är framför allt antalet konton och datalagringen som ökat i volym. Det 
senare är en följd av omorganisation inom Banverkets förvaltande del.

A"ärsområdet Järnvägs- och transportnära tjänster omfattas av  signaltelefoni, 
MobiSIR och olika applikationsdrift för tågnära system. Inga nya MobiSIR-anlägg-
ningar har övertagits under 2008. Under året har ett antal aktiviteter pågått som 
lett till en mer kundanpassad sammansättning av de tjänster som kunden efter-
frågar. Takten i projektet för avveckling av signaltelefoni har varit låg även under 2008.

Verksamhetsåret har medfört två driftstörningar i datorhallar, vilket påverkat tåg-
trafiknära och administrativa system. Målet för tillgänglighet är satt till 99,7 procent 
och det nåddes inte under tertial 1 under 2008, men väl i slutet av året. Arbetet med 
att förbättra redundanta förbindelser kommer att pågå även under 2009.

TABELL '!

Nyckeltal
  2008 2007 2006

Rörelsemarginal, % 21,9 26,0 20,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 11,0 13,8 10,5

Räntabilitet på eget kapital, % 12,6 19,2 16,3

Soliditet, % 34,4 29,0 26,0

Sysselsatt kapital, mnkr 1 635 1 669 1 557

Investeringar, mnkr 99 74 131

Kassaflöde efter investeringar, mnkr 168 -144 254

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 243 230 223 

TABELL '+

Resultaträkning, miljoner kronor
  Extern uppdragsverksamhet Interna konkurrensutsatta uppdrag Interna ej konkurrensutsatta uppdrag Totalt
  2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Intäkter  213 243 251 0 0 0 610 439 410 822 681 661

Kostnader  -157 -164 -202 0 0 0 -485 -332 -331 -642 -496 -533

Resultat 55 78 49 0 0 0 125 107 79 180 185 128

Finansnetto -1 -2 -6 0 0 0 -37 -45 -37 -38 -47 -43

Årets resultat 55 76 43 0 0 0 87 62 42 142 139 85

Banverket ICT

Järnvägsskolan svarar för merparten av Banverkets kompetensutveckling och 
 utbildning inom järnvägsområdet. Banverket Järnvägsskolan säljer också kurser 
till externa kunder. Huvudmarknaden finns hos järnvägsförvaltningar, trafikföretag 
och entreprenörer.

Verksamheten har försäljningsmässigt gått förhållandevis bra men nådde 
inte upp till den rekordomsättning som skolan hade 2007. Nettoomsättningen 
minskade till 61 (64) miljoner kronor och då svarar försäljningsminskningen till 
Banverket Produktion för hela 6 miljoner kronor. Förvånande är att det är efter-
frågan på elutbildningar som minskat kraftigt trots att anläggningsbranschen 
under 2008 rapporterat om fortsatt brist på elektriker. Även inom telesystem har 
efterfrågan varit låg. Försäljningsminskningarna har kompenserats av ökningar 
när det gäller säkerhetsutbildningar inom fordon, inom signal- och tågklarerar-
utbildningar och inom de icke-tekniska utbildningarna. Efterfrågan på lokförar-

utbildning har så gott som fallit bort. Andelen försäljning utanför Banverket 
ligger kvar på tidigare nivå med 38 (37) procent.

Rörelseresultatet 2008 har minskat med 4,3 miljoner kronor, vilket ger en 
rörelsemarginal på 1,0 (7,7) procent. Tre nyanställningar och lönejusteringar 
för övrig personal har ökat lönekostnaderna med 10 procent eller 1,6 miljoner 
kronor. Stora prisökningar på stålprodukter, till exempel räler, har varit kostnads-
drivande. Detta har kraftigt försämrat marginalerna för de materialkrävande 
bantekniska kurserna. Även kostnaderna för inhyrda lärare har ökat markant. 
Tidigare års kostnadsökningar har mötts med ökat krav på e"ektivitet, men med 
årets resultat måste en prisjustering övervägas för att Banverket Järnvägsskolan 
ska kunna leva upp till ägarens krav på 4 procents rörelsemarginal.

Under året har ett omfattande förändringsarbete påbörjats. Förändringsarbetet 
har fokus på kunden och på förnyelse i sättet att se och genomföra verksamheten. 

TABELL ''

Nyckeltal
  2008 2007 2006

Rörelsemarginal, % 1,0 7,7 1,1

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 2,0 13,8 1,8

Räntabilitet på eget kapital, % 0,2 22,9 0,7

Soliditet, % 43,6 41,1 33,2

Sysselsatt kapital, mnkr 28 35 36

Investeringar, mnkr 4 3 4

Kassaflöde efter investeringar, mnkr 6 6 0

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 55 52 55

TABELL '$

Resultaträkning, miljoner kronor
  2008 2007 2006
Nettoomsättning 61 64 57
- varav externa uppdrag 24 24 24

Rörelseresultat 1 5 1

Finansnetto -1 -1 -1

Resultat efter finansnetto 0 4 0
- varav externa uppdrag 0 1 0

Banverket Järnvägsskolan
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Medarbetare 
Den genomgripande förändringen av Banverkets organisation som genomfördes under 2007  
har även påverkat arbetet under 2008. Anpassningar har genomförts för att stödja den nya 
organisationens arbetssätt, en uppdragsstyrd organisation.



TABELL '%

Nyckeltal
 2008 2007 2006

Antal tillsvidareanställda (genomsnitt) 6 534 6 510 6 538
- varav kvinnor 20 % 20 %  18 %
- varav män 80 % 80 % 82 %

Antal visstidsanställda (genomsnitt)  325 272 330

Totalt anställda (genomsnitt) 6 859 6 782 6 846

Antal nyanställningar 367 265 306
- varav kvinnor 35 % 18 % 27 %
- varav män 65 % 82 % 73 %

Andel avgångar 6,0 % 5,6 % 4,2 %
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Personalstruktur
Antalet tillsvidareanställda är relativt 
konstant under perioden 2006–2008, 
lik som fördelningen mellan kvinnor  
och män. 

Medelåldern bland Banverkets 
 anställda är 46. Medelåldern för kvinnor 
är 43 och för män 47. När det gäller köns- 
 fördelningen har Banverket den jämnaste 
ålderfördelningen inom ålders gruppen 
30–34 år och mest män i de äldsta 
 åldersgrupperna. Tabell 34.

Medarbetarperspektivet

ge medarbetaren möjlighet att se sin 
d elaktighet i målen på olika nivåer.  
I samband med lönerevisionen infördes 
möjligheten till lönesättande samtal, där 
chefen efter ett samtal med medarbetaren 
beslutar om lönen. 

Nöjda medarbetare är en förutsättning 
för ett bra resultat i verksamheten. Med 
utgångspunkt i bland annat medarbetar-
enkäter genomför Banverket åtgärder 
för att ytterligare förbättra nöjd med-
arbetar-index (NMI). 

Från den under året genomförda 
medarbetarenkäten kan utläsas att 
 ledarskap, målkvalitet och delaktighet  
är områden med förbättringspotential. 
Banverkets uppgift och nya utmaningar 
kräver ständig fokus på kundorientering, 
kommunikation och ständiga förbätt-
ringar. Ledarrollen måste vara tydlig 
och den omständigheten att många av 
Banverkets chefer leder på distans ställer 
stora krav på förmågan att kommunicera. 
Med bland annat detta som bakgrund 
har ledarskapsutbildningarna förnyats 
och förbättrats. Banverkets värderingar 
och ledardimensionerna ska genomsyra 
de utvecklingsinsatser som görs.

Medarbetardialogen som helhet har 
utvecklats och rutiner för individuella 
styrkort har införts. Detta ska stödja 
Banverkets och enheternas mål och  

Kompetensförsörjning

att kunna rekrytera och behålla den 
personal som är strategisk och kritisk 
för verksamheten. Även en ersättar-
planering för chefer har tagits fram  
i samband med kompetensförsörjnings- 
planerna. 

Det intensiva arbetet med kompe-
tensförsörjning inom sektorn fortsätter 
genom att sektorns aktörer vänder sig 

En aktiv omvärldsbevakning och om- till studenter inför valet av fortsatta 
världsanalys är en viktig grund för att  studier, och genom att de utvecklar, 
Banverket ska kunna påverka sitt eget samordnar och genomför utbildningar 
och sektorns arbete med kompetens- inom gymnasium, yrkesinriktade hög-
försörjning. skolor och högskolor/universitet. I dessa 

Banverket har även aktiverat sitt del- frågor finns ett väl utvecklat samarbete 
tagande mer i Sociala dialogen, som är mellan företrädare för hela järnvägs-
ett samarbete mellan arbetsmarknadens branschen.
parter inom EU. De områden som berörs Under året har sektorn även foku-
är bland annat arbetsmiljö, social trygg- serat på att inom bygg- och anläggnings-
het för arbetstagare och jämställdhet på branschen stärka den anläggnings- 
arbetsmarknaden. Det är viktigt att delta  inriktade utbildningen på gymnasium, 
och påverka förslagen i ett mycket tidigt KY (kvalificerad yrkesutbildning) och 
skede, eftersom arbetsmarknadens parter högskolor i Sverige. Detta samarbete 
kan träffa avtal i aktuella frågor. Ett  består av ett nationellt nätverk med 
s ådant avtal kan senare genomföras som r egionala arbetsgrupper och en nationell, 
praxis i respektive medlemsland, till sammanhållande arbetsgrupp med 
 exempel genom kollektivavtal eller branschföreträdare som har anläggnings- 
ge nom EU-direktiv. perspektiv.

Banverket har genom resultatenhet- Under 2008 har programmet  ”Komp-  
erna Banverket Produktion och Banverket etensförsörjning i järnvägs sektorn” 
Järnvägskolan tillsammans med arbets-  bidragit till fyra utbildningstillfällen, 
förmedlingen i Västra Götaland deltagit  samtliga inom det allmänna skolväsendet.
i det omställningsarbete som pågår med På gymnasienivå har en utbildning 
anledning av Volvos övertalighetsproblem. startats med inriktning på el och signal 

Under året har Banverket arbetat in- på gymnasieskolans elprogram i Malmö 
tensivt med rullande kompetensförsörj- och Södertälje. I augusti började totalt 
ningsplaner, och utifrån dessa påbörjat 27 elever på denna inriktning. På efter-
ett arbete med en lönestrategi och med gymnasial nivå (KY) startades en 
möjligheten att kunna göra överenskom-  utbildning för spårsvetsare i Vansbro.  
melser med enskilda medarbetare. En Ett 30-tal elever började i augusti på 
viktig anledning till detta är möjligheten  utbildningen som är på 55 veckor.
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I Stockholmsområdet har drygt  
30 elever påbörjat KY-utbildning inom 
området anläggningsingenjör med 
 inriktning mot järnväg. Denna utbild-
ning är 2-årig.

Kommunikationsarbetet i programmet 
har under 2008 fokuserats på att lyfta 
fram järnvägen och järnvägsbranschen 
som avsändare, i stället för Banverket.  
Fokus har legat på ungdomar mellan  
15 och 19 år (primär målgrupp). Syftet är 
att påverka valet av utbildning och valet 
av jobb på sikt, genom att etablera en 
 relation. Ett annat syfte är att utnyttja 
sektorns samlade kompetens och bredd. 

Navet för informationen, kommuni-
kationen och relationen är rekryterings-
sajten ”järnvägsjobb.se”. Webbplatsen 
skapades under 2007, och under 2008 
har den utvecklats och etableras som 
sektorns samlade webbplats för 
 kom petensförsörjning. Antalet besökare 
på ”järnvägsjobb.se” har under 2008 
ökat med 500 procent. Utgångspunkt  
för den statistiken är tiden före och  
efter kampanjperioden. Under själva 
kampanjperioden 29 augusti –  
12 oktober 2008 hade webbplatsen 
 nästan 45 000 besökare.

Jämställdhet och  
mångfald  
Banverket fortsätter att arbeta med att 
nå målen för fördelning av makt och 
 inflytande mellan kvinnor och män. För 
Banverkets ledningsgrupper är målet att 
senast 2010 ska inget kön ha en repre-
sentation som understiger 40 procent.

Andelen kvinnor i Banverkets styrelse 
och i internstyrelser har från 2007 ökat 
från 23 till 29 procent. I ledningsgrupper 
har ökningen varit mindre, från 34 till 
35 procent. Andelen styrelser och led-
ningsgrupper som håller könsfördel-
ningsmålet har också ökat, från 33 till 
38 procent. Tabell 35.

Under året har en utbildning om  genus 
och jämställdhet tagits fram tillsammans 
med Vägverket och Stiftelsen Minerva. 
Utbildningen har genomförts med så 
kallad e-learningplattform och den har 
varit obligatorisk för Banverkets förval-
tande enheter. Nästan 2 200 del tagare var 
anmälda och ungefär  80 procent har full- 
följt utbildningen. Av dessa har 80 procent 
sagt att kursen var bra e ller utmärkt. 
Även utbildningsformen  e-learning har 
fått samma positiva omdöme.

I lönerevisionerna har Banverket och 
 arbetstagarorganisationerna under 2008 
gjort gemensamma satsningar för att 
minska löneskillnaden mellan kvinnor 
och män. Dessa satsningar kommer att 
följas upp under 2009 för att parterna 
ska kunna besluta om fler gemensamma 
åtgärder vid nästa lönerevision.

Sjukfrånvaro och hälsa
Banverket har en fortsatt trend med en 
relativt sett låg sjukfrånvaro. Kvinnors 
sjukfrånvaro ligger dock något högre än 
mäns, men skillnaden är mindre än  
i övriga sektorer inom stat och landsting. 
Kvinnornas sjukfrånvaro fortsätter dock 
att minska. Detta ska jämföras med att 
fördelningen mellan kvinnor och män 
är den samma 2008 som 2007. Tabell 36.

För att behålla den relativt sett låga 
andelen sjukskrivningar har ett frisk-
vårdsprogram genomförts. Programmet 
har genomförts av friskvårdgrupper på 
varje huvudort. På så vis har lokala 
 anpassningar kunnat göras och med-
arbetarna har kunnat vara delaktiga.

TABELL '&

Antalet kvinnor och män i styrelser 
och ledningsgrupper 

 

   2008-12-31
Ledamöter i Banverkets styrelse och internstyrelser  31 st
- varav kvinnor   29 %
- varav män   71 %

Ledamöter i Banverkets ledningsgrupper   153 st
- varav kvinnor   35 %
- varav män   65 %

Andel styrelser och ledningsgrupper inom 
intervallet för könsfördelningsmålet  38 %

TABELL '(

Sjukfrånvaro, procent

 2008 2007 2006

Totalt 3,0 3,1  3,7
- varav andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 31,9 36,8 41,1

Kvinnor 3,5 4,1 4,2

Män 2,8 2,8 3,4

Anställda – 29 år  2,9 2,6 2,4

Anställda 30 – 49 år 2,5 2,6 3

Anställda 50 år – 3,6 3,9 4,8
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Ekonomisk redovisning
RESULTATRÄKNING (%
BALANSRÄKNING (&
ANSLAGSREDOVISNING ((
FINANSIERINGSANALYS (*
SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (#
NOTER ,+
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Intäkter specificerade enligt regleringsbrev, miljoner kronor
   2008
 Ack över-/underskott Intäkter Kostnader Över-/underskott Ack över-/underskott
 2007-12-31 Beräknat Utfall Beräknat Utfall Beräknat Utfall 2008-12-31

Banavgifter 0 460 514 460 514 0 0 0

Uppdragsverksamhet        

Teletjänster 102 215 213 176 158 39 55 157

Entreprenad- och konsulttjänster 135 688 820 663 799 25 21 156

Utbildning 8 27 24 26 24 1 0 8

Materialservice och IT 55 300 494 290 487 10 7 62

Elförsäljning 0 966 1 164 966 1 164 0 0 0

Fastighetsförvaltning 0 30 21 30 21 0 0 0

Övrigt 0 120 248 120 248 0 0 0

Summa uppdrag 300 2 346 2 984 2 271 2 901 75 83 383

tkr  2008 2007

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Intäkter av anslag (Not 1) 18 897 886 5 194 323
Intäkter av avgifter och andra ersättningar (Not 2) 4 446 826 3 869 454
Intäkter av bidrag 120 083 349 522
Finansiella intäkter (Not 3) 57 578 33 318

Summa 23 522 373 9 446 617
  

VERKSAMHETENS KOSTNADER (NOT !) 

Kostnader för personal (Not 35) 3 973 035 3 757 487
Kostnader för lokaler (Not 27) 223 241 203 601
Övriga driftskostnader  4 539 174 3 778 582
Finansiella kostnader (Not 3) 1 043 440 631 221
Avskrivningar och nedskrivningar (Not 5)  2 620 091 2 929 480

Summa  12 398 981 11 300 371
  

Verksamhetsutfall 11 123 392 -1 853 754

  

Resultat från andelar i intresseföretag (Not 14) 0 0

  

UPPBÖRDSVERKSAMHET  

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som  
inte disponeras av myndigheten (Not 6)  214 695 142 663
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -214 695 -142 663

Saldo  0 0

  

TRANSFERERINGAR  

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag (Not 1) 374 668 943 630
Övriga erhållna medel för transferering 
Lämnade bidrag -374 668 -943 630

Saldo  0 0

  

Årets kapitalförändring (Not 7) 11 123 392 -1 853 754

Resultaträkning 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 2008 till 66 
(67) procent med anslagsmedel. Årets intäkt av anslag 
kommenteras under anslagsredovisningen.

Intäkterna av avgifter och andra ersättningar har 
ökat med cirka 15 procent från föregående år. I tabel-
len nedan visas de intäkter som avser banavgifter 
och uppdragsverksamhet. Intäkterna jämförs med 
beräknade intäkter i Banverkets regleringsbrev. Bland 
större ökningar märks försäljningen av el till tågtrafiken. 
Ökningen beror både på ökande elpriser och på en 
ökad volym tågtrafik. Uppdragsverksamheten visar 
en oförändrad omfattning. Årets överskott uppgår 
till 83 miljoner kronor, vilket kan nyttjas för förstärkta 
banhållningsinsatser under kommande år.

Minskningen av bidragsintäkter jämfört med 
föregående år beror på att Banverket under 2007 fick 
bidrag för skador vid stormen Gudrun. Bidragen för 
Kirunaprojektet från LKAB uppgick till högre belopp 
2007 än 2008. 

Ökade finansiella intäkter beror till stor del på ökat 
saldo på räntekontot hos Riksgälden.

Kostnaden för personal har ökat mer än vad som 
motsvarar löneökningar enligt trä"ade avtal. Detta 
beror på högre kostnader för sociala avgifter och en 
något förändrad personalsammansättning jämfört 
med 2007.

Posten övriga driftskostnader innehåller kostnader 
för löpande verksamhet samt för investeringar och 
aktivering av arbete för egen räkning enligt följande:

kr 2008 2007

Kostnader löpande  
verksamhet 4 539 174 3 778 582
Kostnader för  
investeringar 11 507 011 9 598 718

Summa kostnader 16 046 185 13 377 300

Aktivering av eget arbete -11 507 011 -9 598 718

Summa 4 539 174 3 778 582

De ökade finansiella kostnaderna är en följd av att 
Banverket fick betala räntekompensation till 
Riksgälden för förtidsinlösen av lån med 441 miljoner 
kronor. Den stora amortering som gjordes i december 
2007 har påverkat räntekostnaden positivt för 
innevarande år.

Avskrivningar och nedskrivningar uppgår till 2 620  
(2 929) miljoner kronor varav 1 939 miljoner kronor 
utgörs av avskrivningar på anslags- och externfinan-
sierade järnvägsanläggningar. De senare ingår i årets 
kapitalförändring. 

I årets kapitalförändring ingår också anslagstill-
delningen Banverket fått för att, enligt Regering-
ens direktiv, amortera av låneskulden avseende 
järnvägs anläggningar. Amorteringen uppgår till  
12 949 miljoner kronor och gjordes i december 2008. 
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tkr  2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR 
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Balanserade utgifter för dataprogram (Not 8)  60 936 49 663

Summa immateriella anläggningstillgångar 60 936 49 663

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) 
Beredskapstillgångar  (Not 13) 
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

 
72 747 393 

21 107 
796 259 

37 084 659 
0 

969 391 

69 610 882
24 308

747 436
27 638 082

0
1 001 961

Summa materiella anläggningstillgångar 111 618 809 99 022 669

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Andelar i intresseföretag  (Not 14) 
Andra långfristiga värdepappersinnehav (Not 14) 
Andra långfristiga fordringar (Not 14) 

25 
5 

7 281 

4 973
5

11 054

Summa finansiella anläggningstillgångar 7 311 16 032

VARULAGER  

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

489 399 
31 039 
57 907 

466 508
28 656

7 586

Summa varulager 578 345 502 750

FORDRINGAR  

Kundfordringar 
Fordringar hos andra myndigheter 
Övriga fordringar 

753 862 
613 450 

22 555 

853 521
850 522

19 618

Summa fordringar 1 389 867 1 723 661

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER (NOT "#)  

Förutbetalda kostnader 149 843 99 268
Upplupna bidragsintäkter 
Övriga upplupna intäkter 

2 128 
226 886 

1 893
171 389

Summa periodavgränsningsposter 
Avräkning med statsverket (Not 18) 

378 857 
98 848 

272 550
-405 326

KASSA OCH BANK  

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret (Not 19) 
Kassa, postgiro och bank 

574 811 
147 109 

1 696 604
57 353

Summa kassa och bank 721 920 1 753 957

SUMMA TILLGÅNGAR 114 854 893 102 935 956

KAPITAL OCH SKULDER
MYNDIGHETSKAPITAL (NOT $%)  

Statskapital 
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 
Balanserad kapitalförändring  
Kapitalförändring enligt resultaträkning 

92 806 823 
-882 632 
299 299 

11 123 392 

86 076 346
-856 660
199 486

-1 853 754

Summa myndighetskapital 103 346 882 83 565 418

AVSÄTTNINGAR  

Avsättningar för pensioner (Not 21) 
Övriga avsättningar (Not 22) 

10 921 
339 560 

15 087
306 164

Summa avsättningar 350 481 321 251

SKULDER M.M.  

Lån i Riksgäldskontoret (Not 23) 
Övriga lån 
Skulder till andra myndigheter 
Leverantörsskulder 

900 000 
368 114 
716 342 

2 100 353 

12 300 000
457 107
967 306

2 152 910
Övriga skulder (Not 24) 
Depositioner 
Förskott från uppdragsgivare och kunder 

5 244 340 
80 

48 575 

1 470 493
0

18 341

Summa skulder m.m. 9 377 804 17 366 157

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER (NOT $&)  

 Upplupna kostnader 
 Oförbrukade bidrag 
 Övriga förutbetalda intäkter 

965 470 
4 655 

809 601 

1 503 448
7 568

172 113

Summa periodavgränsningsposter 1 779 726 1 683 129

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 114 854 893 102 935 956

ANSVARSFÖRBINDELSER   

Garantiutfästelser (Not 26) 
Kapitaltäckningsgaranti Arlanda Infrastructure AB 
Garanti avseende lån upptaget av Skandfast Ett HB hos Swedbank 

 
184 593 185 335

 

Balansräkning 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

Värd av järnvägsanläggningar som färdigställts 
under året uppgår till 1 830 miljoner kronor. 
Därutöver har etapp 1 av Botniabanan tillförts 
anläggningsvärdet med 3 688 miljoner kronor. 
Avskrivningar och nedskrivningar uppgår till 2 620 
(2 929) miljoner kronor varav 1 939 miljoner kronor 
utgörs av avskrivningar på anslags- och externfinan-
sierade järnvägsanläggningar. Från och med år 2008 
tillämpar Banverket di"erentierade avskrivningstider 
på samtliga järnvägsanläggningar. Detta har lett till 
att de årliga avskrivningarna sjunkit.

Värdet av pågående investering i järnvägar ökade 
med 9 451 miljoner kronor och uppgick vid årets 
slut till 37 057 miljoner kronor. I detta ingår ett 
flertal mycket stora järnvägsprojekt, bland annat 
Västkustbanan inklusive tunnel genom Hallandsås, 
Citytunneln i Malmö, Norge/Vänernbanan, 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 2008 har etapp 
1 tagits i bruk och därför införlivats i statens spåran-
läggningar. 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 hyres-
kostnaden minskar. Efter hyrestidens slut har staten 
genom Banverket rätt att överta anläggningen för en 
köpeskilling som är lika med bolagets aktuella värde.

Fordringar samt skulder hos andra myndigheter 
har minskat med 237 miljoner kronor respektive 251 
miljoner kronor. Det beror främst på en onormalt 
hög mervärdesskatte- fordran/skuld vid föregående 
årsskifte på grund av införandet av omvänd skatt-
skyldighet inom byggsektorn.

Ökningen av övriga upplupna intäkter härrör  
i huvudsak till ofakturerade intäkter för el.

Tillgodohavandet på Banverkets räntekonto i Riks-
gäldskontoret uppgår till 575 (1 697) miljoner kronor.

Skulder, avsättningar och åtaganden
Statskapitalet ökar med tillförda anslagsmedel för 
investeringar. Ökningen i balanserad kapitalförändring 
motsvarar 2007 års resultat i externa a"ärer.

Avsättning för lön och pensioner i samband med 
förtida avgång har gjorts under tidigare år. Under 
året har avsättning för beslutade delpensioner 
gjorts. Den tidigare gjorda avsättningen har reducerats 
i takt med att utbetalningar görs. Avsättningar för 
ålägganden att åtgärda förorenad mark har ökat 
med 55 miljoner kronor till 259 miljoner kronor.

Under året tilldelades extra anslagsmedel för 
amortering av lån tagna för investeringar i infra-
strukturen. Upplåningen hos Riksgäldskontoret har 
därför minskat med 11 400 miljoner kronor och 
uppgick vid årets slut sammanlagt till 900 miljoner 
kronor. 

Minskningen av övriga lån beror främst på att 
återbetalning av lån från Umeå kommun har skett 
med 91 miljoner kronor.

Avtalet med Botniabanan AB om hyra av banan är 
att betrakta som ett finansiellt leasingavtal. Övriga 
skulder har därför ökat med 3 688 miljoner kronor 
motsvarande värdet av den del av Botniabanan som 
nu tagits i drift.

I övriga förutbetalda intäkter ingår fakturerade 
intäkter på 632 miljoner kronor från Stockholms läns 
landsting och Stockholms Stad avseende Citybanan. 
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Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag

Redovisning mot bemyndiganden
Tilldelad bemyndiganderam på anslag 36:4 Banhållning och sektorsuppgifter 74 000 mnkr

tkr  

Utgiftsområde 22
Anslag  

 Ingående 
över- 

förings- 
belopp 

2008-01-01 
(not 28) 

Årets  
tilldelning 

enligt 
reglerings- 

brev 
(not 29) 

Om- 
disponerat 

anslags- 
belopp 

 
(not 26) 

Indrag 
av 

anslags- 
belopp 

 
(not 26) 

Totalt 
dispo- 
nibelt 

belopp 
 
 

Netto- 
kostnader 

 
 
 
 

Utgående 
över-

förings-
belopp

2008-12-31
(not 30)

   
   
   
   

36:3 Banverket: Administration (ram) 31 786 655 758 -50 -12 120 675 374 646 608 28 766

 1 Banverket (ram) 31 786 655 758 -50 -12 120 675 374 646 608 28 766

36:4 Banverket: Banhållning och 
  sektorsuppgifter (ramanslag) 408 323 26 940 557 86 615  27 435 495 27 139 369 296 126

 1 Myndighetsutövning (ram) 3 890 7 000   10 890 9 189 1 701
  1:1 Järnvägsinspektionen (ram)        
  1:2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram) 3 890 7 000   10 890 9 189 1 701

 2 Bidrag till Inlandsbanan och      
 Öresundsbro Konsortiet (ram) -6 968 392 000   385 032 400 261 -15 229

 3 Sektorsuppgifter (ram) 30 761 189 000   219 761 150 215 69 546

 4. Banhållning (ram) 380 640 26 352 557 86 615  26 819 812 26 579 704 240 108
  4.1 Investeringar i nationell plan (ram) -122 048 7 237 615 86 615  7 202 182 7 574 524 -372 342
  4.3 Drift, underhåll och trafikledning (ram) 209 700 4 609 942   4 819 642 4 684 101 135 541
  4.4 Räntor och återbetalning av lån (ram) 292 988 14 505 000   14 797 988 14 321 079 476 909

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd     
  till Transeuropeiska nätverk (ram) -380 123 504 4 293  127 417 139 767 -12 350

 1 Banverket (ram) -380 123 504 4 293  127 417 139 767 -12 350

  Totalt alla anslag (not 31) 439 729 27 719 819 90 858 -12 120 28 238 286 27 925 744 312 542

INKOMSTTITLAR  

6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk         214 695

mnkr   

  Ingående 
åtaganden 

år 2008 

Utestående 
åtaganden

31 dec 2008 

 Utestående åtagandenas fördelning per år  
  
  2009 2010 2011 2012

EXTERNA ÅTAGANDEN  

ap.3 Sektorsuppgifter (ram) B30 113 106 63 33 10 0 
ap.4.1 Investeringar (ram) B41 12 477 12 624 5 219 3 110 2 236 2 060 
ap.4.3 Drift, underhåll, trafikledning och reinvesteringar (ram) B43 1 860 2 225 1 031 521 407 266
ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån (ram) L30, L32, L35 37 968 53 843 306 936 1 496 51 105

Summa externa  52 418 68 798 6 618 4 601 4 149 53 431

INTERNA ÅTAGANDEN 

ap.3 Sektorsuppgifter (ram) B30  0 0 0 0 0
ap.4.1 Investeringar (ram) B41 242 374 278 88 8 0 
ap.4.3 Drift, underhåll, trafikledning och reinvesteringar (ram) B43 1 415 2 583 1 118 558 388 520

Summa interna  1 657 2 958 1 396 646 395 520

SUMMA ÅTAGANDEN TOTALT 54 076 71 756 8 014 5 246 4 544 53 951
 
Utestående åtagande har ökat i förhållande till föregående år med 37,3 miljarder kronor till följd av att avtal om hyra av Botniabanan trä"ats hösten 2008. Åtagandet 
har minskat med cirka 20 miljarder kronor till följd av en extra amortering av riksgäldslån i december 2008. Utestående åtagande har inte reducerats med utgående 
överföringsbelopp på anslag och tilldelade anslagsmedel för år 2009.



67

EK
O

N
O

M
IS

K 
RE

D
O

V
IS

N
IN

G
A

N
SL

A
G

SR
ED

O
V

IS
N

IN
G

mnkr 2008 2007 2006

Ränta elanläggningar 292 256 164
Ränta SL och Grödingebanan 68 71 64
Ränta Arlandabanan Infrastructure AB 40 39 39
Ränta tidigarelagda investeringar 0 116 119
Ränta prioriterade projekt 156 99 51
Hyra teleanläggningar 111 119 116
Hyra matarledningar 14 15 14
Hyra och ränta Botniabanan 31  
Övrigt 325 -60 -5

Summa ränte- och hyreskostnader för lånefinansierade järnvägsanläggningar 1 037 655 562

Avskrivningar av el, SL och Grödingebanan 327 409 433
Återbetalning av lån för tidigarelagda investeringar 12 981 3 379 379
Ersättning för kapitalkostnader -50 -51 -54
Övrigt 26  

Netto att avräkna mot anslaget Räntor och återbetalning av lån 14 321 4 392 1 320

Finansiella villkor
Anslag 36:4 ap.1.2
Handläggning av bidrag till regionala spårfordon har finansierats från 
 anslagsposten.
Betalning har gjorts till Statens haverikommission med 4 053 tusen kronor.
Anslag 36:4 ap.2
Till Inlandsbanan AB har ett bidrag utbetalats på 111 miljoner kronor. Till 
Öresundsbro konsortiet har ersättning utbetalats med 289,2 miljoner kronor.
Anslag 36:4 ap.3
Från anslagsposten betalas kostnaderna för Sveriges Järnvägsmuseum.
Anslag 36:4 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 165,6 miljoner kronor.
Anslag 36:4 ap.4.1
Till Krisberedskapsmyndigheten har betalats 525 tusen kronor som abonne-
mangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel.

Låneram och krediter.
- Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2008 redovisas i not 23.
- Lån från kommuner och enskilda för finansiering i järnvägsanläggningar har 
upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för år 2008 anger.
- Utnyttjande av disponibla anslagskrediter redovisas i not 30.

Kommentarer till anslagsredovisningen
Anslagsförbrukningen under året ligger knappt en procent över tilldelade anslag. 

Administration
Kostnaderna på administrationsanslaget är lågt i förhållande till tilldelade 
anslag. Detta beror på att viss utveckling fått stå tillbaka under 2008 i väntan 
på sammanslagningen av administrativ verksamhet med Vägverket.

Löpande verksamhet
Den löpande verksamheten har under året tagit i anspråk 5 961 miljoner kronor 
av anslagsmedlen vilket är cirka 767 miljoner kronor mer än föregående år.

Investeringar i järnvägsanläggningar
Årets investering i järnvägsanläggningar uppgick till sammanlagt 10 141 (9 010)  
miljoner kronor. Av detta direktfinansierades 7 524 miljoner kronor med 
anslagsmedel. Investeringar under året för 2 670 miljoner kronor finansierades 
med lån hos Riksgäldskontoret. Av de lånefinansierade investeringarna avsåg  
1 803 miljoner kronor projekt som särskilt prioriterats av regeringen.

Räntor, hyror och återbetalning av lån.           
Verksamheten banhållning belastas med ränte- och hyreskostnader på  
1 037 (655) miljoner kronor för lånefinansierade järnvägsinvesteringar. 
Räntebelastningen gäller såväl pågående investeringar som oavskrivet värde 
av färdigställda anläggningar. Ökningen beror till stor del på den ränte-
kompensationsavgift som Banverket betalt vid lösen av lån enligt nedan samt 
på en ökad upplåning för prioriterade projekt. Banverket får från och med 2005 
lånefinansiera de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-
Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. 
Anslaget räntor och återbetalning av lån har även belastats med avskrivning 
på elanläggningar, vissa anläggningar inom SL-området, Grödingebanan och 
leasade matarledningar. Anslaget har även tillgodoräknats ersättning för kapital-
kostnader som gäller de nämnda anläggningarna inom Stockholmsområdet. 
Banverket har under 2008 fått en ökning av anslagsposten för räntor och amor-
teringar för att amortera av låneskulden för järnvägsanläggningar. Amortering 
av lånet med 12 949 miljoner kronor skedde i december 2008.
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tkr  2008 2007

DRIFT
Kostnader (Not 32) -9 778 665 -8 370 892

FINANSIERING AV DRIFT  

Intäkter av anslag 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Intäkter av bidrag (Not 33) 
Övriga intäkter 

18 897 886 
4 446 826 

31 394 
57 578 

5 194 323
3 869 454

93 151
33 318

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 
Ökning (-) av lager 
Minskning (+) av kortfristiga fordringar 
Ökning (+) av kortfristiga skulder 

23 433 684 
-22 891 

174 783 
3 547 080 

9 190 246
27 588

-265 854
1 231 686

Kassaflöde från drift 17 353 991 1 812 774

   

INVESTERINGAR   

Investeringar i finansiella tillgångar 
Investeringar i materiella tillgångar 
Investeringar i immateriella tillgångar 

3 773 
-15 206 374 

-21 130 

-4 540
-9 806 337

-25 654

Summa investeringsutgifter -15 223 731 -9 836 531

FINANSIERING AV INVESTERINGAR  

Lån från Riksgäldskontoret 
- amorteringar 
Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten 
Bidragsmedel som erhållits för investeringar (Not 33) 

2 980 000 
-14 380 000 

8 653 189 
88 689 

3 849 000
-5 749 000

10 585 835
270 071

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringsverksamhet -2 658 122 8 955 906

Kassaflöde till investeringar -17 881 853 -880 625

   

UPPBÖRDSVERKSAMHET 

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

214 695 
214 695 

-214 695 

142 663
142 663

-142 663

Kassaflöde från uppbördsverksamhet 0 0

   

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag 
Utbetalningar i transfereringsverksamhet 

-374 668 
-374 668 

-943 630
-943 630

FINANSIERING AV TRANSFERERINGSVERKSAMHET  

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

374 668 
 

943 630

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 374 668 943 630

Kassaflöde från transfereringsverksamhet 0 0

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -527 862 932 149
   

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 

1 348 630 
-2 

-1 121 792 
89 757 

504 175 

416 481
-278

1 320 527
48 254

-436 354

Summa förändring av likvida medel 
Likvida medel vid årets slut 

-527 862 
820 768 

932 149
1 348 630

 

 

Finansieringsanalys



69

EK
O

N
O

M
IS

K 
RE

D
O

V
IS

N
IN

G
SA

M
M

AN
ST

ÄL
LN

IN
G

 Ö
VE

R 
VÄ

SE
N

TL
IG

A 
U

PP
G

IF
TE

R

mnkr 2008 2007 2006 2005 2004

LÅNERAM RIKSGÄLDSKONTORET   

Beviljad låneram 
Utnyttjad låneram ackumulerat 

16 400 
900 

18 400 
12 300 

17 300 
14 200 

15 000 
13 179 

13 080
12 676

KONTOKREDITER HOS RIKSGÄLDSKONTORET

Beviljade kontokrediter 
Maximalt utnyttjade kontokrediter under året 

1 407 
534 

1 419 
601 

1 208 
560 

1 120 
84 

780
44

RÄNTEKONTO

Räntekostnader 1 16 3 15 2
Ränteintäkter 40 23 5 15 14

AVGIFTSINTÄKTER

Intäkter som inte disponeras av Banverket 
Intäkter som disponeras av Banverket 
Intäkter enligt budget i regleringsbrev 

0 
4 447 
2 806 

0 
3 869 
2 568 

0 
3 556 
2 364 

0 
3 051 
2 038 

0
2 545
1 934

ANSLAGSKREDIT

Beviljad anslagskredit 
Utnyttjad anslagskredit 

1 391 
28 

1 356 
7 

1 099 
31 

1 084 
0 

825
9

Utgående överföringsbelopp '%% %%+ &* '&, !($

Belopp intecknade av framtida åtaganden #" #&( &% +,( !* '*# !* ,*# !( $%&

Summa tilldelade bemyndiganden #! %%% ,+ +++ $* +++ $& +++ $$ +++
     

ANSTÄLLDA

Årsarbetskrafter 6 188 6 053 6 088 6 333 6 324
Medeltal anställda (inklusive projektanställda) 
Driftskostnad/årsarbetskraft 1) 

6 534 
3,1 

6 518 
2,8 

6 552 
2,5 

6 545 
2,2 

6 617
2,1

Årets kapitalförändring "" "$' -! *&% -! *'% -! #+* -! *+&

Balanserad kapitalförändring $)) !## !+* '' (&

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

 

Sammanställning över väsentliga uppgifter
Uppgifter enligt 2 kap, §4, Förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag. 
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Redovisningsprinciper
Allmänt
Banverkets årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring samt de undantag från EA-regler som regeringen 
meddelat i regleringsbrevet för år 2008. 

I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verk-
samheten. I resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i järnvägs-
anläggningar. 

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 anslagsav-
räkning för sådana lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen. Låne-
finansierade investeringar i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa anlägg-
ningar i Stockholmsområdet anslagsavräknas i normala fall i takt med amorte-
ringar 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 finansiering 
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 och trafikantinformation.

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 eldrifts-  
och teleanläggningar
Från och med 1996 redovisar Banverket samtliga investeringar i järnvägsanlägg-
ningar 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 anska"ningsvärdet för anläggningar anska"ade 
före 1 juli 1991. Anska"ningskostnad för mark särredovisas från och med år 
2002. Mark anska"ad före år 2002 redovisas till ett standardvärde av en krona 
per kvadratmeter. Mark anska"ad från och med år 2002 är redovisad till faktisk 
anska"ningskostnad.

Banverket har trä"at avtal som innebär finansiell leasing gällande Botniabanan 
 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 anslags avräkning  
görs under hyrestiden. Projekteringskostnader för planerade järnvägs investeringar  
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
Anska"ade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna  
verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anska"ningskostnad. 
Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag. 

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga 
anska"nings värde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning  
av tillgångarnas ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:

Immateriella anläggningstillgångar  5 år

Järnvägsanläggningar  25–110 år

Eldriftanläggningar  10–35 år

Teleanläggningar  5–20 år

Byggnader  10–35 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet  7–15 år

Maskiner och inventarier  3–25 år

Från och med år 2008 tillämpas di"erentierade 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 järnvägs
anläggningarna. Di"erentierade avskrivningstider 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 anska"ningsvärde 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 fastig-
heter då beslut fattats om sådan avveckling. Avsättning görs för åtgärdande 
av brister i färdigställd anläggning som identifierats i samband med slut-
besiktning. 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 2008 meddelas Banverket följande undantag från de 
generella EA-reglerna för statliga myndigheter:

 
(1996:1189) avräkna kostnader det budgetår verksamheten utförs. 

 
förordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina 
lån med beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.

  
 

 
(1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents  
ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Resultatet av av 
giftsbelagd verksamhet får, efter balansering, disponeras av Banverket för  
att finansiera banhållningskostnader.

 
 
 
 

(1996:1188) enligt de villkor som anges under punkt 6 Övriga villkor  
i regleringsbrevet.

 
 
 

 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

 
förordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke statliga medel som 
inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

  
 

Noter
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Not 1 Intäkter av anslag  
tkr 2008 2007

Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning 
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital  
för investering i järnvägsanläggningar 
Redovisade intäkter av anslag enligt resultaträkning 

27 925 744 

-8 653 190 
19 272 554 

16 723 788

-10 585 835
6 137 953

Varav  
Verksamheten, Intäkter av anslag 
Transfereringar,  
Medel som erhållits från statsbudgeten 

18 897 886 

374 668 

5 194 323

943 630

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr 2008 2007

Avgifter för tillträdestjänster till  
statens spåranläggningar 514 266 565 064

Verksamhet med övriga ersättningar som disponeras av Banverket 
Teletjänster  213 000 242 661
Elförsäljning 1 164 004 1 008 720
Entreprenad- och konsulttjänster 820 000 790 000
Utbildning 24 000 24 000
Materialförsäljning 494 000 475 104
Ersättning för kapitalkostnader 49 652 51 377
Övrigt 1 167 904 712 528
Summa övriga ersättningar 3 932 560 3 304 390
Summa intäkter och övriga ersättningar 4 446 826 3 869 454

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande  
ersättningar som regleras i avgiftsförordningen paragraf 4:
- tidskrifter och andra publikationer 0 26
- konferenser och kurser 25 520 25 432
- lokaler 26 551 20 870
- utrustning (uthyrning) 40 4 806
- tjänsteexport 51 000 150 000

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader  

tkr 2008 2007

Finansiella intäkter   
Räntekonto hos Riksgäldskontoret 
Övriga finansiella intäkter  

39 911 
17 667 

22 600
10 719

Summa Finansiella intäkter 57 578 33 318

Finansiella kostnader  
Ränta lån i Riksgäldskontoret 
Räntekompensation förtidsinlösen lån RGK 
Räntekonto hos Riksgäldskontoret 
Övriga finansiella kostnader  

518 047 
441 157 

1 222 
83 014 

579 238
0

15 095
36 888

Summa finansiella kostnader 1 043 440 631 221

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 resultat-
redovisningen (tabell 1 Banverkets verksamhetsvolym).  

Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar
tkr 2008 2007

Avskrivningar  
Anslags- och externfinansierade järnvägsanläggningar 1 938 722 2 112 530
Lånefinansierade järnvägsanläggningar 467 674 546 063
Byggnader och markanläggningar 22 308 21 448
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 181 4 266
Maskiner, transportmedel och inventarier 149 157 150 330
Immateriella anläggningstillgångar 9 857 12 948
Summa avskrivningar 2 592 899 2 847 585

Nedskrivningar  
Byggnader och markanläggningar 2 779 850
Maskiner, transportmedel och inventarier 2 817 8 349
Immateriella anläggningstillgångar 0 3 167
Pågående investeringar 12 263 68 179
Omsättningstillgångar 9 333 1 351
Summa nedskrivningar 27 192 81 896
Summa avskrivningar och nedskrivningar 2 620 091 2 929 481

Not 6 Bidrag till Transeuropeiska nätverk m.m.
tkr 2008 2007

Följande bidrag från EU har utbetalats till Banverket för järnvägsinvesteringar

Citytunneln bidrag byggande 161 848 113 355
Triangelspår  
Göteborgs hamn bidrag utredning 10 482 10 434
Citybanan bidrag utredning   18 874
Haparandabanan bidrag byggande 26 094 
Haparandabanan bidrag utredning 4 465 
STM bidrag utredning 4 811 
Ostlänken bidrag utredning 6 995
Summa bidrag  214 695 142 663

Not 7 Årets kapitalförändring
tkr 2008 2007

Av- och nedskrivningar anslags- och externfinansierade  
- järnvägsanläggningar -1 963 272 -2 178 811
Bidrag för investeringar 88 689 256 371
Ränta betalningsutfästelse intresseföretag -33 302 -30 855
Resultat externa uppdrag 82 277 99 541
Anslagstilldelning för amortering 12 949 000 0
Summa 11 123 392 -1 853 752

De externa uppdragen avser verksamhet inom Banverket Produktion,  
Banverket Projektering, Banverket ICT, Banverket Järnvägsskolan och  
Banverket Materialservice.

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
tkr 2008 2007

Ingående anska"ningsvärde 
Årets anska"ning 
Utgående anska*ningsvärde 

120 235 
21 130 

141 365 

94 581
25 654

120 235

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Ackumulerad  avskrivning 

-67 405 
-9 857 

-77 262 

-54 457
-12 948
-67 405

Ingående nedskrivningar 
Årets nedskrivningar 
Ackumulerad nedskrivning 

-3 167 
0 

-3 167 

0
-3 167
-3 167

Planenligt restvärde 60 936 49 663
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Not 13 Beredskapstillgångar
tkr 2008 2007

Totalt lagervärde beredskapsmaterial 2 156 3 437
Varav finansierat med anslagsmedel -2 156 -3 437
Bokfört värde 0 0

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
tkr 2008 2007

Ingående anska"ningsvärde 
Årets anska"ning 
Årets färdigställande från pågående investering 
Försäljning/utrangering 

48 921 
3 632 

735 
-3 189 

50 999
549
376

-3 003
Utgående anska*ningavärde 50 099 48 921
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Försäljning/utrangering 

-24 612 
-5 181 

801 

-21 519
-4 266
1 173

Ackumulerad  avskrivning -28 992 -24 612
 
Planenligt restvärde 21 107 24 309

Not 11 Maskiner, inventarier och transportmedel
tkr 2008 2007

Ingående anska"ningsvärde 
Årets anska"ning 
Årets färdigställande från pågående investering 
Försäljning/utrangering 

3 318 586 
118 457 

80 940 
-88 991 

3 257 994
118 011

38 134
-95 553

Utgående anska*ningavärde 3 428 992 3 318 586
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Försäljning/utrangering 

-2 564 553 
-149 157 

87 574 

-2 508 739
-150 330

94 516
Ackumulerad  avskrivning -2 626 136 -2 564 553
Ingående nedskrivningar 
Årets nedskrivningar 

-6 597 
0 

0
-6 597

Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 597 -6 597

Planenligt restvärde 796 259 747 436
Årets nedskrivningar i samband  
med utrangering/försäljning -2 817 -2 187

Not 9  Järnvägsanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom
 Anslags- och 
 externfinansierade  Lånefinansierade Byggnader och
tkr järnvägsanläggningar järnvägsanläggningar markanläggninga Mark Tot

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Ingående anska"ningsvärde 84 074 915 78 384 080 17 587 463 16 243 419 805 350 766 457 337 564 257 983 102 805 292 95 651 939
Årets anska"ning 0 0 3 688 000 0 2 725 837 40 569 24 673 3 731 294 25 510
Årets färdigställande från  
pågående investering 1 585 041 5 845 109 244 948 1 400 988 8 292 39 382 0 0 1 838 281 7 285 479
Försäljning/utrangering -108 055 -154 274 -21 676 -56 944 -13 058 -1 326 2 583 54 908 -140 206 -157 636

Utgående anska*ningavärde 85 551 901 84 074 915 21 498 735 17 587 463 803 309 805 350 380 716 337 564 108 234 661 102 805 292
          
Ingående avskrivningar -23 019 888 -21 061 633 -9 712 042 -9 165 980 -462 664 -443 109 0 0 -33 194 594 -30 670 722
Årets avskrivningar -1 938 722 -2 112 530 -467 674 -546 063 -22 308 -21 448 0 0 -2 428 704 -2 680 041
Försäljning/utrangering 125 383 154 275 -126 1 10 773 1 893 0 0 136 030 156 169

Ackumulerad  avskrivning -24 833 227 -23 019 888 -10 179 842 -9 712 042 -474 199 -462 664 0 0 -35 487 268 -33 194 594
         
Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 0 -236 0 0 0 -236
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 0 236 0 0 0 236

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          
Planenligt restvärde 60 718 674 61 055 027 11 318 893 7 875 421 329 110 342 686 380 716 337 564 72 747 393 69 610 698
Årets nedskrivningar i samband 
med utrangering/försäljning 0 0 0 0 -2 779 -850 0 0 -2 779 -850

Not 12 Pågående nyanläggningar
 Anslags- och 
 externfinansierade  Lånefinansierade Maskiner, inventarier
tkr investeringar investeringar och transportmedel Summa

 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2005

Ingående pågående anläggning 21 489 335 16 689 973 6 116 677 8 690 416 32 070 35 882 27 638 082 25 416 272
Årets anska"ning 8 691 059 10 710 695 2 609 735 -1 131 426 78 003 34 698 11 378 797 9 613 967
Försäljning/utrangering -16 376 2 16 376 10 0 0 0 11
Omklassificering till färdig anläggning -1 585 041 -5 845 109 -253 240 -1 440 370 -81 675 -38 510 -1 919 956 -7 323 989
Neskrivning av pågående investering -12 172 -66 226 -92 -1 953 0 0 -12 264 -68 179
Utgående anska*ningsvärde 28 566 805 21 489 335 8 489 456 6 116 677 28 398 32 070 37 084 659 27 638 082

Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar och Botniabanans etapp 
1 ingår i posten lånefinansierade järnvägsanläggningar. Anska"ningsvärde för 
eldriftanläggningarna är 310 887 tkr (310 887 tkr) och ackumulerad avskrivning 
uppgår till 197 875 tkr (187 512 tkr). Eldriftsanläggningarna redovisas som  
finansiell leasing fr o m år 2002, med avtal som sträcker sig fram till 2025, medan 
Botniabanans etapp 1 ingår fr o m år 2008 med en avtalstid fram till 2050. 

Anska"ningsvärdet för Botniabanans etapp 1 uppgår till 3 688 000 tkr (0 tkr) och 
avskrivningar har skett med 12 323 tkr (o tkr). Beträ"ande leasingsskuld se not 24.

I Banverkets markinnehav ingår mark som anska"ats för byggandet av 
Botniabanan. Denna markanska"ning finansieras av Botniabanan AB fram till 
drifttagandet av banan. Under 2008 har sträckan Örnsköldsvik-Husum tagits  
i drift och mark avseende denna stäcka är upptaget till 26 mkr.  

Taxeringsvärden
För Banverkets fastigheter finns 2008 års taxeringsvärden tillgängliga. Dessa uppgår till totalt 217 miljoner kronor. 
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Not 14 Andelar i intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav
Andelar samt kapital- och 
aktieägartillskott 

Intresseföretag 
vid årets slut, tkr 

 Förändringar under året
Andel av resultat  Aktieägartillskott

tkr 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Svensk-Danska Broförbindelsen AB 0 0  
 - bedömd resultatandel     
Arlandabanan Infrastructure AB 0 4 948  
Tunnelpersonalen i Malmö AB 25 25  
 25 4 973 0 0 0 0

Regeringen har fr o m 1 januari 2008 övertagit förvaltningen av aktierna i SVEDAB 
och Arlandabanan Infrastructure AB (tidigare A-Banan Projekt AB). Aktierna  
i SVEDAB var redan 2007 nedskrivna till noll kronor enligt kapitalandelsmetoden. 
För Tunnelpersonalen i Malmö AB har andelarna värderats utifrån bokslut 2008. 
I regleringsbrev har regeringen beslutat att underskott i moderbolaget SVEDAB 
även fortsättningsvis skall täckas av kapitaltillskott från Banverket och Vägverket 
med vardera lika delar. Kapitaltillskott skall göras i form av betalningsutfästelser. 
Vid upprättandet av delårsbokslutet 2008 var Banverkets uppfattning att ansvaret 
för betalningsurfästelserna övertagits av Regeringen varför några betalnings-
utfästelser inte redovisades i posterna resultatandelar i dotter- och intresseföretag 

respektive övriga skulder. Övergången till IFRS/IAS 2005 och ändrade principer för 
koncernredovisning hos SVEDAB har medfört att moderbolagets förlust för åren 
2005-2008 kan täckas av balanserade vinstmedel varför Banverket inte behöver ge 
aktieägartillskott för dessa år. För kapitaltillskott i form av betalningsutfästelser 
beräknas skuldränta. Räntekostnaden regleras med betalningsutfästelser och 
redovisas som finansiell kostnad. För år 2008 uppgår räntan till 33 302 (30 855) tkr. 
Ackumulerat uppgår lämnade kapital- och aktieägartillskott jämte ränta till  
916 431 (883 133) tkr i form av betalningsutfästelser. Inga utdelningar har  
mottagits under 2008.    

Andra långfristiga värdepappersinnehav      
Andelar i handelsbolag 
2008-12-31 

Antal 
 

Andel 
% 

Nominellt 
värde kronor 

 Överkurs 
kronor 

Anska"nings-
värde totalt tkr 

Skandfast Ett HB 1 5 5 000  0 5

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 20  Myndighetskapital
  
tkr  

 
Statskapital 

Balanserat 
resultat intressebolag 

Balanserad 
kapitalförändring 

Kapitalförändring 
enl resultaträkning 

Summa
Myndighetskapital

Bokfört värde vid årets början 86 076 346 -856 660 199 486 -1 853 754 83 565 418
Kapitalförändring föregående år - Bidrag 
Kapitalförändring föregående år - Övrigt 

256 371 
-2 178 811 

-30 855 
 

99 541 
 

-325 057 
2 178 811 

0
0

Tillförda anslagsmedel för investering under året 8 653 190    8 653 190
Tillförda anslagsmedel för amortering under året    12 949 000 12 949 000
Tillförda externa medel under året    88 689 88 689
Årets resultat externa a"ärer    82 277 82 277
Årets avskrivning järnvägsanläggningar    -1 963 272 -1 963 272
Resultat andel intressebolag 
Övriga kapitalförändringar 

 
-272 

 
4 883 

 
272 

-33 302 
 

-33 302
4 883

Bokfört värde vid årets slut 92 806 823 -882 632 299 299 11 123 392 103 346 883
varav externt tillförda medel  9 983 344   88 689 10 072 033

Not 15 Varulager
tkr 2008 2007

Material i lager 515 384 498 007
Avgår inkurans -25 985 -31 499
Totalt 489 399 466 508

Not 17 Periodavgränsningsposter
tkr 2008 2007

Förutbetalda elinköp 11 493 2 083
Förutbetalt underhållsbidrag Inlandsbanan AB 28 000 27 750
Upplupna bidragsintäkter - statliga 2 128 1 893
Upplupna avgifter enligt järnvägsnätsbeskrivningen 172 500 139 000
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 337 064 101 824

Summa periodavgränsningsposter 378 857 272 550

Not 16 Pågående arbeten
Pågående arbeten består av ej avslutade entreprenaduppdrag som i huvudsak 
utförts av Banverket Produktion och Investeringsdivisionen. 

Not 18 Avräkning statsverket
tkr 2008 2007

Uppbörd 
Redovisat mot inkomsttitel -214 695 -142 663
Uppbördsmedel som betalats till  
icke räntebärande flöde 214 695 142 663
Skulder/Fordringar avseende Uppbörd 0 0

Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans -412 001 29 693
Redovisat mot anslag 27 925 744 16 723 788
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -27 414 895 -17 165 482
Skulder/Fordringar avseende anslag 
i räntebärande flöde 

 
98 848 -412 001

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 
Ingående balans 6 675 1 335
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 10 075 21 839
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -16 750 -16 499
Övriga fordringar/skulder på statens  
centralkonto i Riksbanken 0 6 675

Summa Avräkning med Statsverket 98 848 -405 326

 

 

 

Not 19 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
tkr 2008 2007

Behållning räntekonto 574 811 1 696 604
Räntekontokredit 1 407 400 1 419 200

Saldot på räntekontot består till 100 % av anslagsmedel 
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Not 21 Avsättning pensioner 
tkr 2008 2007

Banverket har iklätt sig åtagande om utbetalning av förtida pensioner.
Det återstående åtagandet vid årets slut har beräknats till ca 11 miljoner kronor.
Ingående avsättning 15 087 19 228
+ Årets pensionskostnad 3 386 4 818
- Årets pensionsutbetalningar -7 552 -8 959
Utgående avsättning 10 921 15 087

Not 22 Övriga avsättningar
tkr 2008 2007
Gjorda avsättningar avser följande ändamål
- Avsättning för miljöåtgärder -260 437 203 900
- Avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter -25 182 27 440
- Avsättning för åtgärdande av brister i slutbesiktning  -28 530 43 955
- Avsättning för gjorda garantiåtaganden  -807 967
- Avsättning för framtida utbetalningar  
   till uppsagd personal  0 410
- Avsättning för beräknade ersättningar till  
  personal som har erbjudits förtida pensionering -5 879 9 467
- Avsättning för skadeståndskrav i entreprenader -18 725 20 025
Summa övriga avsättningar -339 560 306 164

Not 23 Lån i Riksgäldskontoret
Banverket har i december 2008 erhållit anslag för att amortera samtliga lån 
gällande järnvägsanläggningar som belastat kreditramen övriga kreditramar. 
Banverkets totala upplåning hos Riksgäldskontoret vid utgången av 2008 är 
900 miljoner kronor. Samtliga lån gäller lån till produktionsutrustning (anlägg-
ningstillgångar) . Under 2008 har lån upptagits på 2 980 miljoner kronor och 
lån har amorterats på 14 380 miljoner kronor. Räntekostnader inkl avgifter 
under 2008 uppgick i genomsnitt till 4,16% (3,79%). Inga rörliga lån fanns vid 
utgången av 2008.  
 

tkr 2008 2007
Lån vid årets början 
Under året upptagna lån 
- prioriterade järnvägsprojekt 
-övrigt 
Årets amorteringar 
-tidigareläggande av investeringar 
-övrigt 

12 300 000 
 

1 200 000 
1 780 000 

 
-4 438 000 
-9 942 000 

14 200 000

1 129 000
2 720 000

-3 379 000
-2 370 000

Lån vid årets slut 900 000 12 300 000
Beviljad låneram 16 400 000 17 300 000

tkr Lån  Ram

Räntekontokredit 0 1 407 400
Låneram anläggningtillgångar 
Låneram övriga krediter 
- Varav prioriterade investeringsprojekt 

900 000 
0 
0 

1 000 000
15 400 000

5 400 000

Not 24 Övriga skulder
I Övriga skulder ingår leasingskulder med 3 830 miljoner kronor (år 2007 156 mkr).

Leasingskulderna förfaller till betalning enligt fölljande  
År  Belopp

2009  -13 511
2010-2013  -349 995
2014-2050  -3 466 374

I Övriga skulder ingår betalningsutfästelser till SVEDAB avseende villkorat  
aktieägartillskott med 916 431 tkr.

Not 25 Periodavgränsningsposter 
tkr 2008 2007

Upplupna kostnader gällande anställda 416 569 371 359
Upplupna utgiftsräntor 46 455 189 821
Förutbetalda hyresinkomster 42 696 43 652
Övriga upplupma kostnader/förutbetalda intäkter 1 269 350 1 070 729
Oförbrukade bidrag 4 655 7 606
Summa periodavgränsningsposter 1 779 725 1 683 166

Not 26 Garantiutfästelser
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 kapitaltäcknings-
garanti 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 
Arlandabanan Infrastructure AB. Beslutet om överflyttningen av aktieförvalt-
ningen 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. 

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 
anska"ningsvärde på cirka 147 miljoner kronor.  Trä"at avtal innehåller option 
om köp av fastigheten. 

Beräknad hyreskostnad (tkr)  

år 2009  11 900
år 2010  13 100
år 2011  14 400
år 2012-2016  80 900
 

Not 28 Ingående överföringsbelopp
Enligt regeringsbeslut 2007-12-19
- disponeras inte anslagsbehållning utöver 3% för anslag 22 36:3 ap 1 och ap.2 
samt för anslag 22 36:5 ap 1
- för anslag 22 36:4 disponeras hela anslagssparandet. 

Not 29 Förändring i årets tilldelning
Enligt regeringsbeslut 2008-10-23 har;
tilldelningen på anslagspost 36:4 ap.4.1 ökats med 86 615 tkr. 

Enligt regeringsbeslut 2008-12-04 har;
50 tkr omdisponerats på anslagspost 36:3 ap.1 från Banverket till Regerings-
kansliet 86 615 tkr omdisponerats på anslagspost 36:4 ap.4.1 från Vägverket till 
Banverket tilldelningen på anslagspost 36:4 ap.4.4 ökats med 13 390 000 tkr.

Enligt regeringsbeslut 2009-01-29 har; 
4 293 tkr omdisponerats på anslagspost 36:5 ap.1 från Sjöfartsverket till Banverket. 

Not 30 Utgående överföringsbelopp
Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgäng-
ligt kreditutrymme. Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nytt-
jande av disponibla anslagskrediter enligt följande.

Anslag 
tkr 

Disponibel 
anslagskredit 

Utnyttjad 
anslagskredit 

Överförings-
belopp

36:3.1 19 823  28 766
36:4.1,2 700  1 701
36:4.2 39 200 -15 229 
36:4.3 18 900  69 546
36:4.4 *) 
36:5.1 

1 287 594 
12 780 

 
-12 350 

240 108

summa 1 378 997 -27 579 340 121 
*) 36:4.4 enskilda delposter
36:4.4.1     715 100 -372 342 
36:4.4.3 460 994  135 541
36:4.4.4 111 500  476 909

*Banverket disponerar anslagskrediten på anslagspost 36:4.4 som får fördelas 
på delposter som Banverket finner lämpligt utan att totalbeloppet på anslags-
posten överskrids.   
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Not 31 Anslag enligt räntekontomodell
tkr 2008 2007

Totalt anslagsutfall enligt anslagsredovisning 27 925 744 16 723 788
varav anslag enligt räntekontomodell 27 925 744 16 723 788
Á-conto erhållna anslagsmedel 27 824 409 17 135 789
Reglering  -409 514 29 693
Skuld till/fordran på Riksgäldskontoret (RGK)  
avseende årets anslagsutfall 101 335 -412 001 

Not 32 Finansieringsanalys – Drift, kostnader
tkr 2008 2007

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen 12 398 981 11 300 371
Justering för ej likviditetspåverkande poster  
- avskrivningar och nedskrivningar -2 620 091 -2 929 480
- värdejustering Arlandabanan  
Infrastructure AB och SVEDAB -225 
Summa likviditetspåverkande poster 9 778 665 8 370 892

Not 33 Finansieringsanalys – Drift, intäkter av bidrag
tkr 2008 2007

Verksamhetens intäkter av bidrag  
enligt resultaträkningen 
- bidragsmedel som erhållits för investering  

120 083 
-88 689 

349 522
-256 371

Summa intäkter av bidrag för drift 31 394 93 151

Not 34 Antal anställda och lönekostnader
tkr 2008 2007

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 6 542 6 493
Därav män 5 177 5 220
Därav kvinnor 1 365 1 273
Lönekostnad, tkr 2 605 817 2 475 186

Ersättningar (lön jämte skattepliktiga förmåner) har utbetalats till följande 
personer utsedda av regeringen:  
Minoo Akhtarzand, generaldirektör fr.o.m. 2008-02-01 1 288 787
Per-Olof Granbom, generaldirektör t.o.m. 2008-01-31 114 445
Mats Hulth, styrelseordförande 60 000
Lisa Warsén, styrelseledamot, vice ordförande 30 000
Anders Ahlgren, styrelseledamot 30 000
Runar Brännlund, styrelseledamot 30 000
Carina Holmgren, styrelseledamot 30 000
Bengt A Hägglund, styrelseledamot fr.o.m. 2008-02-01 30 000
Katarina Kämpe, styrelseledamot 30 000
Marie S. Arwidson, styrelseledamot 30 000 

Mats Hulth har styrelseuppdrag i SHR Service AB, Stockholmsmässan AB, Mäss-
fastigheter AB, Diös & Kuylenstierna AB, PAUS presentkort AB och Svensk Turism AB.

Minoo Akhtarzand har styrelseuppdrag i Sveriges Radio AB.
Marie S. Arwidson har styrelseuppdrag i IVL Svenska Miljö institutet AB  

och Nestor AB.
Katarina Kämpe är ledamot i Datainspektionens insynsråd.
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, Gagne-ostäder AB samt Gagnline A"ärsutveckling AB.

Carina Holmgren har styrelseuppdrag i Advokatfirman Carina Holmgren AB.
Bengt A Hägglund har styrelseuppdrag i Gillesvik AB, Lidingö Sporthandel AB 

samt IVT AB.  

Not 35 Samband mellan resultatredovisningen och den finansiella redovisningen
I resultatredovisningen redovisas kostnad och intäkt för sektorsuppgifter och banhållning samt intäkter för uppdrag utförda åt externa kunder. Nedan visas hur  
dessa kostnader och intäkter redovisas i resultat- resp. balansräkningen. Detta visar samtidigt resultaträkningen uppdelad på verksamhetsgrenar. Utförd investering  
i järnvägsanläggningar aktiveras i balansräkningen.

mnkr

Verksamhet Resultat- Resultaträkning  Balansräkning
 redovisning Verksamhet Transferering Investeringar 

  Kost- Intäkter Anslag Lämnade Intäkt Anslag Aktivera Anslag Aktiverat Lån 
  nader  och bidrag  bidrag   netto netto  bidrag

Utveckla järnvägen
Nyinvesteringar  10 552 749 786 51 239  239 9 564 7 425 88 2 051

Summa 10 552 749 786 51 239 0 239 9 564 7 425 88 2 051

Leverera tåglägen
Driftsledning 757 757 0 757       
Underhåll 3 424 3 421 696 2 725 3  3    
Övrigt 28 28  28       
Reinvesteringar 1 717 11 11 0    1 706 1 171  535

Summa 5 926 4 217 707 3 510 3 0 3 1 706 1 171 0 535

Sektorsuppgifter  
och myndighetsutövning
Övergripande sektorsinsatser 107 107 6 101   0    
Forskning, utveckling och demonstration 55 33  33 22  22    
Fastställelse tågplan och järnvägsplan 4 4  4       
Bidrag till Inlandsbanan 111    111  111    
Ersättning till Öresundskonsortiet 289 289  289       
Beredskap 13 13 13 0       

Summa 579 446 19 427 133 0 133 0 0 0 0
Uppdragsverksamhet, extern 2 963 2 880 2 963        
Administration 647 647  647       

Total verksamhet 20 667 8 939 4 475 4 635 375 0 375 11 270 8 596 88 2 586

Övrigt som påverkar resultat- och balansräkning 
Övrig försäljning  42 42        
Räntor m m  1 037 50 987    26 26  
Avskrivning järnvägsanläggningar  2 291  327       
Anslagsavräkning investering som  
temporärt finansierats med lån    12 949     32  -32
Övriga finansiella poster  57 57 0       
Ränta betalningsutfästelse  33         
Totalt resultat- och balansräkning  12 399 4 624 18 898 375 0 375 11 296 8 654 88 2 554

Årets kapitalförändring   11 123 0
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E Årsredovisningens undertecknande
Borlänge den 20 februari 2009

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 

Lisa Warsén

Marie S. Arwidson Carina Holmgren Katarina Kämpe

Anders Ahlgren Runar Brännlund Bengt A Hägglund
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2009-03-11

Revisionsberättelse för Banverket 
Riksrevisionen har granskat Banverkets årsredovisning, daterad 2009-02-20, för 
 räkenskapsåret 2008.

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 ända-
målsenliga 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 Kerstin Jönsson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

 Henrik Söderhielm har varit föredragande.

.

Kerstin Jönsson     Henrik Söderhielm

Revisionsberättelse
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Styrelse

Mats Hulth 
Ordförande
VD Sveriges Hotell- och  
Restaurangföretagare

Runar Brännlund 
Professor, Umeå universitet

Bengt A Hägglund
Direktör

Minoo Akhtarzand 
Generaldirektör

Carina Holmgren 
Advokat, Fylgia

Stig Blomberg  
Personalrepresentant
SACO

Lisa Warsén 
Konsult,  
MINSANN Consulting AB

Katarina Kämpe
Informationschef, Post- och 
telestyrelsen

Jerk Wiktorsson 
Personalrepresentant
ST

Anders Ahlgren 
Kommunalråd i Gagnefs 
kommun

 

Marie S. Arwidson
VD, Skogsindustrierna

Gunnar Larsson 
Personalrepresentant
SEKO

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

Minoo Akhtarzand 
Generaldirektör

Mathias Persson 
Chef Verksamhetsstöd

Katarina Norén
Chef Samhälle och planering 

Björn Östlund 
Stf. generaldirektör
Chef Leveransdivisionen

Gunilla Ejefors-Lublin
Personaldirektör

Hans Ring 
Internationell direktör och CIO

Lotta Brändström
Chef Investeringsdivisionen

Charlotta Lindmark 
Chefsjurist

Louise Melander  
Kommunikationsdirektör

Ingemar Frej 
Chef Expert och utveckling

Bo Wikström
Ekonomidirektör
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781 85 Borlänge
Tel: 0774-44 50 50
www.banverket.se

http://www.banverket.se
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