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Kort om BanverKet

Uppgiften
Banverket har till uppgift att sköta den
statliga järnvägen så att resenärer och gods
kommer fram snabbt, säkert och miljövänligt. I detta förvaltningsansvar ingår
drift, underhåll, om- och tillbyggnad av
järnvägen samt kapacitetstilldelning och
trafikledning.
Utöver förvaltaransvaret har Banverket
ett sektorsansvar för järnvägstransportsystemet 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.
Banverket ska enligt sin instruktion
särskilt verka för att
 järnvägstransportsystemet är tillgängligt, trafiksäkert, framkomligt, effektivt
och miljöanpassat
 trafiksäkerhetsarbetet inom det svenska
järnvägssystemet samordnas
 den spårbundna kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks
 hänsyn tas till funktionshindrades behov inom järnvägstransportsystemet

 samhällsmotiverad forskning inom
järnvägssystemet genomförs och sprids
 trafikinformationen före, under och
efter järnvägstransporten förbättras
 ta tillvara Sveriges intressen i det internationella arbetet.

vägsskolan och Banverket Materialservice.
Samtliga producerande enheter har eget
resultatansvar.
Under 2007 hade Banverket cirka 6 500
anställda, varav närmare två tredjedelar
arbetar inom de producerande enheterna.

Organisationen

Infrastrukturen

Banverket har funktioner för myndighetsuppgifter, banhållning, sektorsuppgifter
och produktion. Organisationen är upp
delad i en förvaltande och en producerande del.
För att uppnå en bättre och tydligare
styrning anpassad till nya förutsättningar
samt en ökad kundorientering, har Banverket förändrat sin förvaltarorganisation.
Den nya organisationen trädde i kraft
den 1 februari 2007 och består av general
direktörens stab, Leveransdivisionen,
Investeringsdivisionen och stödenheterna
Expertstöd och Verksamhetsstöd.
Även Banverkets producerande enheter har förändrats under 2007. Banverket
Industridivisionen ingår nu i Banverket
Produktion, och Banverket IT och Banverket Telenät har gått samman i den
nya enheten Banverket ICT, som är både
förvaltande och producerande inom sitt
område. Övriga producerande enheter är
Banverket Projektering, Banverket Järn-

Det svenska järnvägsnätet omfattar cirka
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 järnvägen. Fiber
nätet förser järnvägen med säkra tele-,
data- och signaltjänster. Ledig kapacitet
hyrs ut till företag och myndigheter för
datakommunikation och mobiltelefoni.
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” Ett effektivt transportsystem är en viktig framgångsfaktor
för tillväxten i samhället, utvidgade arbetsmarknader och
utvecklingen i industrin. Det handlar om att lättare kunna
överföra resenärer och gods på ett effektivt och miljömässigt
sätt till och från järnvägstransportsystemet.”

Generaldirektörens kommentar till året som gått

Den 10 januari 2008 utsågs jag av regeringen till generaldirektör och chef för
Banverket och tillträdde uppdraget den
1 februari. Jag väljer därför att i första
hand reflektera kring några av de framtidsfrågor som är aktuella inom transportsektorn och därmed i Banverket.
Tågtrafiken har ökat kraftigt under senare
år. Bara under det tredje kvartalet 2007
ökade persontrafiken med drygt åtta
procent, och godstrafiken med drygt fyra
procent, jämfört med året innan. Denna
utveckling, som pågått i flera år, är mycket
glädjande, men innebär också stora utmaningar för Banverket och tågföretagen.
Utvecklingen går mot fler tåg, tåg med
fler resenärer och tyngre lastade godståg,
samtidigt som kraven på kvaliteten ökar.
Denna utveckling kräver kraftfulla satsningar för framtiden.
Det är viktigt för Banverket att kunna
erbjuda kunder och resenärer bättre
kvalitet i dagens transportsystem, med de
begränsningar vi har i spårkapacitet. I storstadsregionerna har anläggningarna överskridit kapacitetstaket i rusningstrafik, eller
är nära att göra det. I ett längre perspektiv
finns många angelägna utbyggnader som
måste planeras och färdigställas. Många
viktiga och modiga beslut måste fattas i dag
för att klara morgondagens trafik.
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Det är i de dagliga resorna och godstransporterna som Banverket möter kundkraven. I storstadsområdena där många pendlar är resenärsperspektivet särskilt viktigt.
För dessa resenärer är inte bara tågens
punktlighet mycket viktig. Även trygghet,
bekvämlighet, miljövänlighet, framkomlighet och trafikinformation är områden
som avgör om de ska ta tåget eller inte.
Resan måste fungera för att vardagen ska
fungera!
Under 2006 inledde Banverket ett
flerårigt samarbete med trafikföretagen
och trafikhuvudmännen i Mälardalen, ett
arbete som är framgångsrikt. Under 2007
startade motsvarande samarbete i Västsverige och i Öresundsregionen. Målet är att
vi tillsammans, genom systematiskt förbättringsarbete, ska skapa förutsättningar
för en bättre kvalitet i tågtrafiken.
Banverket har ett särskilt ansvar för
järnvägssektorns utveckling. Därför måste
vi vara lyhörda för alla de förändringar
i samhället som påverkar järnvägstransportsystemet.
Kollektivtrafiken är en avgörande faktor för att regionerna ska kunna utveckla
arbetsmarknaden och bygga bostäder och
samtidigt värna om klimatet. Här är det
särskilt viktigt att transportslagen kompletterar varandra så att transportsystemet
fungerar som en enhet. Kollektivtrafiken

måste ha så hög kvalitet att resorna upplevs minst lika bekväma som att resa med
bil. Det är också viktigt att trafik och taxor
samordnas så att pendling över länsgränser underlättas. Detta är något som
Banverket måste samarbeta med de övriga
aktörerna om.
Banverket har tillsammans med flera
aktörer redovisat regeringsuppdraget ”Koll
framåt”. I det finns en rad åtgärder som
ökar tågtrafikens och kollektivtrafikens
attraktivitet. Samarbetsprojektet ”Den
goda staden”, som Banverket och Vägverket genomfört, kommer att vara ett viktigt
stöd för ett fördjupat och mer strukturerat
samarbete när sektorns aktörer tillsammans ska integrera planeringen av bebyggelse, infrastruktur och transporter.
Ett effektivt transportsystem är en
viktig framgångsfaktor för tillväxten i
samhället, utvidgade arbetsmarknader och
utvecklingen i industrin. Det handlar om
att lättare kunna överföra gods till och från
järnvägstransportsystemet. Tillgängligheten till strategiska godsstråk och noder,
terminaler, anslutnings- och matarbanor
liksom till hamnar behöver förbättras.
Resultatet av de utredningar om rikskombiterminaler och ett antal strategiska hamnar, som avslutades under 2007, kommer
att vara styrande för transportsektorns
utveckling. För Sveriges tillväxt är det
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särskilt viktigt med goda förutsättningar
för gränsöverskridande trafik.
Klimatfrågorna tar numera stort utrymme i samhällsdebatten. Det råder bred
enighet om att det krävs kraftfulla åtgärder
för att minska de negativa effekterna av
koldioxidutsläpp inom transportsektorn.
Här har tåget en mycket stor fördel, men
det är också viktigt att vi ser transportsystemet som en helhet. Varje transportslag
ska fylla de funktioner som det är bäst på.
Det är först när vi kombinerar transportslagen som vi kan få ett attraktivt och samtidigt hållbart erbjudande till kunder och
godstransportköpare.
Under 2007 har Banverket genomfört
och redovisat ett omfattande underlag för
infrastrukturplaneringen för perioden
2010–2019. I detta pekar Banverket på att
järnvägen på ett effektivt sätt kan stödja
både Sveriges konkurrenskraft och utvecklingen mot ett klimatsmart samhälle,
genom en högre underhållsnivå, en förbättrad integrering av transporterna och
genom utbyggnad av alternativa stråk som
ger ökad flexibilitet. Banverket bedömer
att järnvägen kan ta emot 50 procent mer
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gods fram till 2020, främst i form av ökade
kombitransporter. Enbart i detta ligger en
fantastisk utmaning för oss alla, inte bara
för Banverket utan för alla aktörer inom
transportsektorn.
Transporter av individer och gods ska
vara optimala och utgå ifrån kundernas
önskemål och behov. Våra utmaningar
under 2008 är dels att fullfölja ambitionen
om bolagisering av Banverket Projektering
och Vägverket Konsult, dels att öka kundfokuseringen i verksamheten samt att fortsätta arbetet med en konkret åtgärdsplanering tillsammans med övriga transportverk
och regionala företrädare. Jag är övertygad
om att vi i det arbetet kan visa hur järnvägen och övriga transportslag kan bidra till
en god samhällsutveckling, för ett klimat
smart samhälle.
Borlänge i februari 2008

Minoo Akhtarzand
generaldirektör
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Tabell 1

Banverkets verksamhetsvolym, miljoner kronor

året I sammandrag

Administration
Sektorsuppgifter
Utveckla järnvägen
Leverera tåglägen
Produktion och försäljning till externa kunder
Verksamhetsvolym
Antal tillsvidareanställda vid utgången av respektive år

2007
667
577
9 258
5 031
2 976
18 509
6 542

2006
745
590
7 464
4 891
2 891
16 581
6 551

2005
742
570
7 200
4 749
2 313
15 574
6 503

S
Regeringen har i regleringsbrevet angett mål och finansiering för Banverkets
verksamhet 2007. 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. Ett antal återrapporteringskrav är kopplade till varje mål. 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.
Transporterna på järnväg har fortsatt
att öka både för persontrafiken och för
godstrafiken under 2007. Den kortväga
persontrafiken (upp till 10 mil) har ökat
med cirka 10 procent och ökningen är särskilt stor i Öresundsregionen. Den långväga persontrafiken har ökat med drygt
5 procent, som exempel har på sträckan
Stockholm–Malmö antalet tåg ökat med
12 procent. Även persontrafikens andel av
det totala transportarbetet har ökat enligt
preliminära uppgifter. Kapacitetshöjande
åtgärder har genomförts bland annat i
Stockholm och Göteborg, eftersom det
råder allvarliga kapacitetsbegränsningar i
storstadsområdena.
För att förbättra tillgängligheten för
funktionshindrade har åtgärder som bygge
av ledstråk och anpassning av plattformar
och informationssystem genomförts.
Dessutom har Banverket tillsammans med
transportsektorns övriga aktörer arbetat
med en kommande kraftsamling med
åtgärder för ett mer tillgängligt transportsystem till 2010.
För att förbättra barns och ungas
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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 förbättrades
under 2007, särskilt för pendeltrafiken i
Stockholm. Däremot har antalet tågförseningstimmar fortsatt att öka. Det innebär
att fler tåg har anlänt i rätt tid, men förseningarna har ökat för de tåg som inte
kommit fram i tid. Kvaliteten i form av
spårläge har försämrats något, vilket innebär att bekvämligheten för passagerare
har blivit sämre och att slitaget på spåret
ökat. Under året har extra satsningar gjorts
på punktlighetshöjande åtgärder, först
i Stockholmsområdet och sedan även i
Göteborgs- och Malmöområdet. För att
öka robustheten i systemet och minska
tågstörningarna genomförs ett stort trädsäkringsprojekt. Projektet innebär att träd
tas bort, i första hand längs vissa prioriterade stråk.
Järnvägen är ett mycket säkert transportsystem. Antalet järnvägsolyckor har
minskat och inga tågpassagerare har dödats under året. Inte heller någon olycka
med farligt gods har inträffat. Antalet
dödade och allvarligt skadade inom järnvägstransportsystemet har dock ökat. Det
är personpåkörningar inklusive självmord
som utgör den helt dominerande olyckstypen. Personer som obehörigt vistas på
spårområdet utgör ett problem. Plankorsningsolyckorna har ökat, men 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 järnvägstransportsystemet 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 maximala ljudnivåerna inomhus.
Målet för ett jämställt transportsystem
är långsiktigt, och Banverkets åtgärder har
främst inriktats på att dels integrera jämställdhetsperspektivet i den egna verksamheten, dels öka möjligheterna för kvinnor
att kunna delta i planeringsprocessen för
byggande av järnväg.
Investeringarna under året har följt den
fastställda banhållningsplanen. De större
projekten som pågår är tunnelbygget i Hallandsås, Citytunneln i Malmö, Citybanan
i Stockholm, Bana väg i väst, Ådalsbanan
och ny järnväg i Kiruna.
Projektet Bana väg i väst gäller en dubbelspårsutbyggnad av sträckan Göteborg–
Trollhättan och drivs som ett gemensamt
projekt med Vägverket. Kirunaprojektet,
som innebär en flyttning av järnvägen på
grund av sprickbildning från gruvdriften,
är i ett tidigt skede. En begäran om tillåtlighetsprövning för byggande av ny järnväg i
Kiruna är överlämnad till regeringen. Även
i detta projekt samarbetar Banverket och
Vägverket.
Underhåll och reinvesteringar har
prioriterats utifrån trafikvolym och trafikupplägg för att bättre svara mot kundernas
behov. Särskilda satsningar har gjorts i
storstadsområdena. Utökat anslag har
bidragit till att göra detta möjligt. Driftledningen har getts ett tydligare riksperspektiv, och förmågan att nationellt hantera
störningar har förstärkts. Det förebyggande underhållet har ökat under året.
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T
Godstransporterna och i ännu högre grad persontrafiken har ökat under året. Persontrafikens andel av transportarbetet ökade för såväl de kortväga som de långväga resorna, medan
godstrafikens andel av det långväga transportarbetet förblev oförändrad. Persontrafiken
mellan storstäderna har ökat. Kapacitetsutnyttjandet har ökat. Banverket har under 2007
genomfört en mängd fysiska åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning eller andra särskilda behov. Dessutom har Banverket, tillsammans
med transportsektorns aktörer, i projektet ”Koll framåt” arbetat med att få till stånd en kraftsamling med åtgärder för ett mer tillgängligt transportsystem till år 2010. En rad av åtgärder
har även genomförts för barn och unga.

Hög transportkvalitet

Sidan 13
Målet att förbättra punktligheten har uppnåtts, men inte för störningstillfällen för godstrafiken. Antalet fel i infrastrukturen har minskat. Banverket har följt strategin att prioritera de
mest trafikerade banorna och underhålla på ett kostnadseffektivt sätt.

MåleT bedöMS delviS vara uppnåTT

S
Olyckorna med järnvägsfordon har minskat och ingen olycka med farligt gods har inträffat.
Däremot har antalet dödade och allvarligt skadade ökat. Plankorsningsolyckorna har ökat
marginellt. En rad åtgärder har vidtagits för att öka säkerheten för barn och unga.
G
Banverkets verksamhet bedöms bidra till att miljöpolitikens delmål uppnås.
Energianvändningen för persontrafiken har, mätt i kilowattimmar per personkilometer,
minskat något under 2007. För godstrafik, mätt som kilowattimmar per tonkilometer, är
den oförändrad. Banverket har genom åtgärder minskat bullerstörningar så att bullermålet
bedöms vara uppnått 2010. Antalet förorenade områden har minskat under året. Infrastrukturen planeras och byggs med god hänsyn till natur, kultur och friluftsliv. I den befintliga
infrastrukturen genomförs punktåtgärder för att undvika konflikter.

R
Mål återfinns under rubrikerna Tillgängligt transportsystem och Hög transportkvalitet.

Jämställt transportsystem

Sidan 23
Målet för ett jämställt transportsystem är långsiktigt, och Banverket har fortsatt arbetet med
att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.
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MåleT bedöMS vara uppnåTT
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året I sammandrag

M

Mål och resultat
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. Redovisningen utgår från regeringens krav på återrapportering och omfattar
tillstånd, utveckling samt viktiga insatser och deras effekter.
Mål och återrapporteringskrav för målet om 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 resultat
8
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1. MåleT är att tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt
mellan regioner och omvärlden bör successivt förbättras.
2. MåleT är att tillgängligheten mellan
storstadsområden och mellan tätortsområden bör öka.
3. MåleT är att andelen kollektivtrafik på
järnväg bör öka i förhållande till det totala
persontransportarbetet.

uppgifter ökat under 2007 och målet för
tillgängligheten har uppnåtts.
Antalet persontåg har ökat mellan
samtliga storstadsområden förutom mellan Malmö och Göteborg där trafiken varit
oförändrad.
Persontrafikens andel av transportarbetet ökade för såväl de kortväga som de
långväga resorna, och målet att andelen kollektivtrafik på järnväg ska öka är uppnått.

resultat, analys och åtgärder

MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS

åTerrapporTering 1–3: Persontransportarbetet och godstransportarbetet
på järnväg ska redovisas liksom järnvägstransportsystemets andel av det totala
transportarbetet. (Restid och reskostnadsutveckling redovisas i sektorsrapporten).

måluppfyllelse
Transportarbetet för persontransporter
och godstransporter har enligt preliminära

Definitiva data för transportarbetets
utveckling för 2007 finns ännu inte tillgängliga. En bedömning av det befintliga
underlaget visar att persontransportarbetet med järnväg ökade med 0,7 miljarder
personkilometer och uppgick därmed till
10,4 miljarder personkilometer. Det är den
högsta nivån någonsin. [ Diagram 1 ]
Det långväga (mer än 10 mil) persontransportarbetet med järnväg kan preliminärt uppskattas till 6,0 miljarder personkilometer, vilket är en ökning med
0,3 miljarder personkilometer. Ökningen
förklaras framför allt av en lägre och mer
flexibel prissättning och ett något förbättrat
utbud. Ett högt realpris på bensin medför
troligen också att man i allt större utsträck-

ning väljer järnvägen framför andra transportmedel.
Det kortväga (upp till 10 mil) persontransportarbetet med järnväg kan preliminärt uppskattas till 4,4 miljarder personkilometer, vilket är en ökning med
0,4 miljarder personkilometer. Ökningen
förklaras av ett något förbättrat utbud och
det höga realpriset på bensin. Ökningen
är mycket stor i Öresundsregionen där
integrationen mellan Danmark och Sverige
utvidgats, bland annat som en följd av tidigare satsningar på järnvägen.
Godstransportarbetet nådde under
2007 med motsvarande bedömning nivån
23,3 miljarder tonkilometer, vilket är den
högsta nivån någonsin och en ökning
med 1,0 miljard tonkilometer. [ Diagram 2 ]
Ökningen blir ännu större om nivån för
2006 korrigeras för de virkestransporter
som förorsakades av stormarna Gudrun
och Per. Ökningen förklaras huvudsakligen
av den internationella högkonjunkturen
och framför allt av den höga tillväxten i
Kina och Indien, vilket haft en gynnsam
inverkan på den svenska traditionella
basnäringen, varifrån produkterna ofta
transporteras med järnväg. Ytterligare
en faktor som påverkat utvecklingen är

diagraM 2

Persontransportarbete på järnväg, miljarder
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Godstransportarbete på järnväg, miljarder
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mål OcH resUltat

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

Tillgängligt transportsystem

tillGänGliGt transportsystem

4. MåleT är att utnyttjandet av Banverkets
spåranläggningar ska öka.

Tillgängligt transportsystem

mål OcH resUltat

genombrottet för privata järnvägsföretag.
Dessa finns numera representerade i såväl
utrikes- som inrikesflöden och i flertalet
branscher.
Persontågstrafiken mellan storstäderna
har ökat. En jämförelse mellan det sista
tertialet 2007 och motsvarande period
2006 visar på nästan en fördubbling av
antalet persontåg mellan Malmö och
Köpenhamn. För sträckan Stockholm–
Malmö har antalet persontåg ökat med
12 procent och för sträckan Stockholm–
Göteborg med 3 procent. För sträckan
Malmö–Göteborg har antalet persontåg
varit oförändrat.

MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS

åTerrapporTering: Uppgift om antal
spårkilometer, tillåtna axellaster, lastprofilstyp, andel dubbelspår, antal mötesstationer, fjärr- och radioblockering, antal tåg,
kapacitetsutnyttjande och kapacitetsbegränsningar ska anges.

måluppfyllelse
Kapacitetsutnyttjandet har ökat och spåranläggningarna har utökats för att öka
kapaciteten. Målet bedöms vara uppfyllt.

resultat
Kapacitetsutnyttjandet mäts i hur stor andel av tiden som banan är belagd med tåg.
Andelen beror på antalet tåg, typer av tåg,
fordonens prestanda, trafikstyrningssystemets utformning samt om banan består
av enkel- eller dubbelspår. Kapacitetsutnyttjandet beräknas dels för dygnet som
helhet, dels för den tvåtimmarsperiod då
banan är mest utnyttjad.
Om utnyttjandet överstiger 80 procent,
är känsligheten för störningar hög, medelhastigheten är låg och det är mycket svårt
att hitta tid för att underhålla banan. Ett
utnyttjande inom intervallet 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 utnyttjandet
understiger 60 procent, finns det däremot
utrymme för ytterligare trafik och mer tid
för underhåll av banan.
Kapacitetsutnyttjandet har under 2007
beräknats för hela landet. Detta medför att
jämförelser med tidigare år inte blir helt
rättvisande. [Tabell 2 ]
Beräknat för dygnet överstiger kapacitetsutnyttjandet 80 procent enbart på ett
mindre antal linjedelar. För 2-timmarsperioden har ett stort antal linjedelar ett
utnyttjande som överstiger 80 procent. Det

betyder att möjligheten att utöka trafiken
är begränsad på stora delar av järnvägsnätet vid vissa tider.
Persontågstrafiken uppgick under
2007 till 82,51 miljoner tågkilometer. Det
är en ökning med 3,2 procent i förhållande
till 2006. Godstågstrafiken uppgick till
44,57 miljoner tågkilometer. Det innebär
en ökning med 1,2 procent i förhållande
till föregående år. Inklusive övriga tåg
uppgick den totala trafiken till 131,7 miljoner tågkilometer. Det är en ökning med
2,6 procent i förhållande till 2006.
Spårlängden på statens järnvägsnät
2007 var 14 404 kilometer. Spårlängden
2006 var 14 378 kilometer och 2005 var
den 14 362 kilometer.
Under 2007 uppgick antalet tåg till
833 645, mätt som ankomster till slutstation, jämfört med 768 035 år 2006 och
746 015 år 2005.

analys
Kapacitetsbegränsningar förekommer på
de delar av järnvägsnätet där efterfrågan
på tåglägen inte kan tillgodoses på grund
av ett alltför högt utnyttjande. Vissa kapacitetsbegränsningar är kända av järnvägsföretagen och de avstår därför från att
ansöka om tillgång till infrastrukturen.
Efterfrågan på järnvägskapacitet underskattas därmed.

Tabell 2

Kapacitetsutnyttjande
Dygnet
15
45
174
234

Antal linjedelar med kapacitet 81–100 %
Antal linjedelar med kapacitet 61–80 %
Antal linjedelar med kapacitet <60 %
totalt antal linjedelar

2-timmars-period
101
35
98
234

Tabell 3

Största tillåtna axellast 25 ton och utökad lastprofil,
kilometer och andel
Största tillåtna axellast 25 ton
Större lastprofil (4,83 m x 3,6 m)

2007
4 364 32,6 %
3 397 25,4 %

4 364
3 080

2006
32,6 %
23,0 %

4 258
2 913

2005
31,8 %
21,8 %

Tabell 4

Kapacitetshöjande åtgärder
Dubbelspår, km
Mötesstationer, antal
Fjärr- och radioblockering, km

Utökning
2007
5
5
27

2007
30 %
73 %

andel av bannätet
2006
2005
30 %
30 %
72 %
71 %

Godståg på Stambanan genom övre Norrland, Bispgården.
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Allvarliga kapacitetsbegränsningar råder i
storstadsområdena Stockholm, Göteborg
och Malmö, samt på Västra stambanan,
Södra stambanan, Gävle–Sundsvall, Göteborg–Trollhättan, Örebro–Mjölby samt
delar av Västkustbanan och Bergslagsbanan. Banverket kan förklara infrastruktur
överbelastad om det finns uppenbar risk
för kapacitetsbrist. För delar av de ovan
nämnda sträckorna har Banverket beslutat
om överbelastning.

åtgärder
I Stockholm har kapacitetshöjande åtgärder genomförts mellan Stockholm C och
Stockholms södra. Spåren har byggts om
söderut och signalåtgärder har genomförts, vilket medger förtätad tågtrafik på
sträckan. På Stockholm C har signalutbyggnad gett möjlighet att ta in två tåg på
vissa plattformsspår.
I november färdigställdes en bangårdsombyggnad vid Göteborg C, vilket innebär
ÅRSREDOVISNING 2007

att Västkustbanan och Kust till kustbanan
har egna kanaler till och från plattformen,
utan konflikt med tåg mot exempelvis
Norge. Under hösten har också triangelspåret i Marieholm blivit färdigt, vilket
möjliggör direkttrafik från Norge / Värmland till Göteborgs hamn.
I södra Sverige har elektrifieringen av
Blekinge kustbana färdigställts. Under utbyggnaden har banan varit avstängd för persontrafik. I början av sommaren var arbetet
klart och banan öppnades åter för trafik.
På Malmbanan har godstrafiken inte
förändrats nämnvärt, dock har andelen
750 meter långa tåg ökat. De flesta mötesstationerna på Malmbanan är kortare,
vilket ger kapacitetsproblem. En ny 750
meter lång mötesstation i Tolikberg mellan
Boden och Gällivare har gett en positiv
effekt på kapaciteten.
För att kunna köra längre regionaltåg
har plattformarna förlängts vid två stationer i södra Sverige. SJ har börjat köra

längre X2000-tåg mellan Stockholm och
Göteborg.
Kapacitetshöjande signalåtgärder
har genomförts i Knivsta, Flemingsberg,
Spånga, Helsingborg C och Norrköping C.
Godstrafiken har ökat på flera håll i landet
och särskilt på Södra stambanan söder om
Hässleholm, kring Hallsberg, Laxå–Karlstad–Kil samt hamnbanan i Göteborg.
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mål OcH resUltat

Tillgängligt transportsystem
Godståg på bro över Pite Älv i Sikfors.

5. MåleT är att andelen personer med
funktionshinder och andra grupper med
särskilda behov som kan utnyttja järnvägstransportsystemet ska öka. Senast år 2010
bör kollektivtrafiken på järnväg vara tillgänglig för personer med funktionshinder.
MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS

åTerrapporTering: Vidtagna åtgärder för
att förbättra tillgängligheten för personer
med funktionshinder samt hur funktionshindrades kunskap och åsikter har tagits
till vara i arbetet ska redovisas.

mål OcH resUltat

Tillgängligt transportsystem

måluppfyllelse
Banverket har under 2007 genomfört en
mängd åtgärder i den fysiska miljön för att
förbättra tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning eller andra särskilda
behov. Dessutom har Banverket, tillsammans med transportsektorns aktörer, i
projektet ”Koll framåt” arbetat med att få
till stånd en kraftsamling med åtgärder
för ett mer tillgängligt transportsystem till
2010. Sammantaget bedömer Banverket att
målet för 2007 har uppfyllts.

Under 2007 har Banverket inom projektet
”Koll framåt” definierat ett nät av kollektivtrafik kring vilket transportsektorns
aktörer ska samla sina insatser. Nätet bör
vara tillgängligt för funktionshindrade
senast 2010.
I projektet ”Koll framåt” har man även
diskuterat och utrett ett förslag om hur ett
system för ledsagning av personer med
funktionsnedsättning mellan trafikslag på
stationer ska byggas upp och finansieras.
Att ha möjlighet till någon form av ledsagning är ofta en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning och andra
grupper med särskilda behov ska kunna
resa kollektivt. Arbetet med att klarlägga
ansvarsförhållanden och frågor kring finansiering fortsätter under 2008. Tanken
är att ett fungerande system för ledsagning
ska finnas på plats senast 2010.
Banverket har löpande kontakt med
handikapporganisationerna via det så kallade Tillgänglighetsrådet. I detta forum
uppmärksammas och tillvaratas synpunkter och önskemål. Tillgänglighetsrådet har
för 2007 haft en aktiv roll som samtalspartner inom projektet ”Koll framåt”.

resultat, analys och åtgärder
Banverket har genomfört betydande tillgänglighetsåtgärder i den fysiska miljön
under 2007. Gnesta regionaltågsstation
har utformats så att avstånden mellan parkeringar, gångvägar och plattformar med
ramper ska vara så korta som möjligt. Kolbäcks station har byggts om så att resenärerna inte behöver korsa spåren för att nå
tågen. Dessutom har ramper för rullstolsburna byggts. Längs Blekinge kustbana har
bland annat plattformshöjden anpassats
och ledstråk anlagts. Dessa åtgärder har
utförts i nära samråd med handikapporganisationer. I Skåne har åtgärder för att förenkla byte mellan tåg och buss genomförts
i samarbete med Skånetrafiken.
Informationssystem har åtgärdats
bland annat längs Blekinge kustbana, där
ett helt nytt system med högtalare och
monitorer har installerats. På flera mindre
stationer, såsom Eksjö, Bor och Rydaholm,
har bättre högtalare satts upp tillsammans
med nya informationstavlor. I bland annat
Gävle och Åre och kring Mälardalen har
informationsutrustning kompletterats och
bytts ut. Många av dessa åtgärder har en
positiv effekt, inte bara på användbarheten
för personer med funktionsnedsättning
och andra resenärer med särskilda behov,
utan också på kollektivtrafikens attraktivitet generellt sett.
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6. MåleT är att barn och unga som kan utnyttja järnvägstransportsystemet ska öka.
MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS

åTerrapporTering: Vidtagna åtgärder för
att förbättra tillgängligheten för barn och
unga samt hur barns och ungas kunskap
och åsikter har tagits tillvara i arbetet ska
redovisas.

Banverket ska även, utifrån den av riksdagen
godkända strategin för att förverkliga FN:s
konvention om barns rättigheter i Sverige
(prop. 1997 /98:182, bet. 1998 /99:SoU6, rskr.
1998 /99:171), redovisa hur arbetet med att
integrera ett barnperspektiv i verksamheten
har bedrivits under året.

måluppfyllelse
Resultatet av de åtgärder Banverket genomfört under året bedöms ha bidragit till att
målet uppfyllts.

resultat, analys och åtgärder
Banverket arbetar med särskilda konsekvensanalyser för barn, sociala konsekvensbeskrivningar, fysiska åtgärder och
skolinformation, i syfte att andelen barn
och unga som kan utnyttja järnvägstransportsystemet ska öka.

Ett mål i den nationella strategin för barnkonventionens genomförande är att barn
ska ha rätt att komma till tals i trafik- och
samhällsplaneringen. Under 2007 har sociala konsekvensbeskrivningar genomförts
i järnvägsutredningsfasen inom projektet
Ängelholm–Helsingborg på Västkustbanan och inom projektet Malmö–Trelleborg, när det gäller stationslägen i Trelleborg. I dessa konsekvensbeskrivningar
tillvaratas barns och ungas åsikter. Järnvägsutredningarna har ställts ut på lokala
bibliotek för att ge barn och unga möjlighet att reflektera över de förändringar som
föreslås. En social konsekvensbeskrivning
planeras för Norrbotniabanan. I det arbetet kommer en fokusgrupp att inrikta sig
särskilt mot barns behov.
De behov och önskemål som kommer
från barn och unga ligger sedan till grund
för ett arbete med att tillvarata de effekter
som ny- eller ombyggnad av järnvägsinfrastruktur kan ge för barns och ungas tillgång till järnvägstransportsystemet. Även
undersökningar av resvanor kan användas
för att få en bättre bild av barns och ungas
behov och krav på järnvägstransportsystemet. Banverket har under hösten 2007
medfinansierat en sådan undersökning i
Skåne.
De fysiska barriärer som järnvägsinfrastrukturen orsakar kan försvåra för barn
och unga att ta sig mellan hemmet och
skolan/fritidsaktiviteter. Banverkets arbete
med att riva gamla järnvägsfastigheter och
ersätta plankorsningar med planskilda
övergångar i närheten av skolor och stationer förbättrar tillgängligheten, säkerheten och tryggheten för barn och unga.
Banverkets åtgärder på stationer och andra
bytesplatser för att underlätta för resenärer med särskilda behov ska även förbättra
tillgängligheten för barn och unga.
Under 2007 byggdes exempelvis en
planskild gång- och cykelförbindelse i
Lönsboda i Skåne, och stationerna inom
projektet Citybanan kommer att förses
med spärrlinjer för att förhindra att stationerna används som lekplatser. Dessutom
finns planer på att förse plattformar med
plattformsväggar – något som ökar säkerheten och tryggheten för alla.
Frågan om ett barnperspektiv vid planering och utformning av järnvägsinfrastruktur har även en formell politisk grund
i och med den nationella strategi som riksdagen antagit för genomförandet av FN:s
barnkonvention.
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1. MåleT är att kvaliteten i järnvägstransportsystemet bör successivt förbättras.
2. MåleT är att punktligheten på järnvägsnätet ska öka.
3. MåleT är att antalet störningstillfällen för person- respektive godstrafik ska
minska. Antalet störningstillfällen för
godstrafik på de mest drabbade järnvägssträckorna ska minst halveras till 2007
jämfört med 1998.
MÅlEt DElVIS uppNÅtt/bEDöMS DElVIS uppNÅS
MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS
MÅlEt Ej uppNÅtt/bEDöMS Ej uppNÅS

åTerrapporTering: Antal tåg som anländer i rätt tid till ankomststationen. Antal
och timmar tågförseningar för person- respektive godstrafik. Antalet tågförseningar
fördelade på orsak. Antalet inställda tåg.
K-tal och nedsättning av gällande standard.

måluppfyllelse
Punktligheten på järnvägsnätet har ökat
med 0,4 procentenheter 2007. Antalet tågstörningstimmar har emellertid inte minskat, varken för persontrafiken eller för
godstrafiken. Antalet fel i infrastrukturen
har minskat och nedsättningen av gällande
hastighetsstandard har minskat men spårläget har försämrats. Sammantaget bedömer Banverket att målet är delvis uppfyllt.

resultat
Tågens ankomstpunktlighet mäts som den
andel tåg som anlänt till sin slutstation mindre än fem minuter försenad. Punktligheten
2007 var 89,5 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än 2006. För persontrafiken
var punktligheten 91,6 procent, vilket är 0,7
procentenheter högre än 2006. Punktligheten för godstrafiken var 76,9 procent, vilket
är 1,2 procentenheter lägre än 2006. [Diagram 3]
Som en del i att förbättra punktligheten
har Banverket också ett internt mål att
punktligheten för SL-trafiken i rusningstid
ska vara minst 70 procent under 2007. För
denna trafik mäts punktligheten med en
kortare tidsmarginal, nämligen två minuters försening till slutstationen. Punktligheten var 71,7 (63,9) procent 2007.

Punktlighet för olika trafiktyper, procent

Nedsättningen av gällande hastighetsstandard har sjunkit från 0,67 år 2006 till
0,53 år 2007. Nedsättningarna mäts som en
teoretisk tidsförlust i förseningsminuter
per spårkilometer.
Återrapportering om K-tal återfinns
under målet om effektiviteten avseende
underhållet av det statliga järnvägsnätet.

Tågförseningar för person- respektive godstrafik
samt antal inställda tåg
79
78
77

92
91
91
77
74
74

84
81
84

80

98
97
99

2007
94
93
95

2006

92
91
92

100

[ Tabell 6 och Diagram 4 ]

Tabell 5

diagraM 3

2005

Tågförseningarna för tågtrafiken ökade under 2007 med 10 procent. Antalet inställda
tåg har ökat med 27,7 procent. Den främsta
orsaken är väderpåverkan under första
halvåret. De inställda tågavgångarna har till
stor del ersatts av tågavgångar vid en annan
tidpunkt. Under 2007 var antalet extrainsatta tågavgångar 75 731 (77 277). [Tabell 5 ]
För att analysera tågförseningarna
registreras de på orsakstyper. Under 2007
har förseningarna ökat för samtliga dessa
orsakstyper. De störningar som Banverket
direkt kan påverka är de som orsakas av
planerade arbeten, trafikledning och infrastruktur. Eftersom brister i infrastrukturen
är den dominerande typen, kommer analysen att inriktas på denna grupp. Brister
i infrastrukturen orsakade under 2007 en
ökning av tågförseningarna med 4 procent.

60

tågförseningstimmar
Persontrafik
Godstrafik
totalt
Antal inställda tågavgångar

2007
26 377
65 829
92 206
91 788

2006
25 957
57 582
83 539
71 854

2005
23 253
58 519
81 772
81 861

40
20
0

Persontåg
totalt

Fjärrtåg
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Snabbtåg Regionaltåg Pendeltåg

Arlandapendeln

godståg
totalt
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mål OcH resUltat

Det transportpolitiska delmålet är att
järnvägstransportsystemets utformning
och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet. I
regleringsbrevet för Banverket anges fyra
verksamhetsmål och ett antal återrapporteringskrav kopplade till respektive mål.

Hög transportkvalitet

höG transportKvalitet

Tabell 6

diagraM 4

Antalet tågförseningstimmar för godstrafiken
orsakade av infrastrukturen

Tågförseningar uppdelat på orsaker, störningstimmar

mål OcH resUltat

Hög transportkvalitet

A
Punktlighetsproblem som orsakas av brister i infrastrukturanläggningar kan delas in
i två delar:
 den kontinuerliga störningsnivån i
trafiksystemet (främst fel i spårväxlar,
signaler, spårledningar och signalställverk)
 större händelser (exempelvis havererade kontaktledningar i samband med
stormar och kraftigt snöfall).
De händelser som dominerat störningsbilden under 2007 var problem relaterade till
dåligt väder, och särskilt kontaktledningshaverier. Början av året präglades av ett
mycket dåligt väder, som stormen Per och
snökaoset i Göteborg och Skåne. Problemen fortsatte med stora översvämningar i
södra Sverige under försommaren. Förseningstimmarna under första halvåret 2007
var 25 procent högre än första halvåret
2006.
Av den totala förseningsökningen på 10
procent mellan 2006 och 2007, beräknas
den ökade trafikvolymen ha påverkat med
cirka 3 procent. För ett järnvägsavsnitt inverkar det aktuella kapacitetsutnyttjandet
på hur stor sekundär effekt ett försenat tåg
orsakar. Om ett tåg blir försenat kommer
denna försening att påverka efterföljande
och mötande tåg. 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 fjärrtågstrafik.
Vid en störning finns det en risk för trängsel mellan tågen. Men detta är också helt
beroende på vilken tid på dygnet det är.
Hög trafik eller rusningstid är i Stockholm
klockan 6.00–9.00 och 15.30–18.00.
Störningskänsligheten har under 2007
analyserats för sträckan Malmö–Lund.
Analysen koncentrerades till sträckans
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45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000

10
3
12 87
7
13 60
25
8
9
39
5
10
4
13 96
46
1

15 000
10 000
5 000

6
85
5 2
93
4 5
37
1

1998
388
571
230
311
129
1 548
519
387
245
798
503
5 629

33
1
33 08
3
38 24
88
1

2005
664
819
97
351
224
2 006
628
888
327
655
831
7 490

18
7
17 17
8
18 21
56
0

2006
668
601
139
468
207
1 500
532
863
342
604
886
6 810

2007

70
7
75
1
80
8

2007
819
680
131
350
220
1 609
716
1 214
422
705
907
7 773

2006

2
60
2 6
45
2 1
86
6

stråk
Västra stambanan
Södra stambanan
Västkustbanan
Ostkustbanan
Dalabanan
Stambanan genom övre Norrland
Norra stambanan
Godsstråket genom Bergslagen
Bergslagsbanan
Malmbanan
Övriga stråk
totalt

2005
Förändring i %
1998 –2007
111
19
– 43
13
71
4
38
214
72
–12
80
38

0
Planerade
arbeten

Trafikledning

känsliga partier. Sträckan är med 340 tåg
per dygn den mest trafikerade utanför
Stockholmsområdet. Dagens dubbelspår
är inte tillräckligt med denna stora trafikmängd. Kapacitetsproblemen skulle vara
betydligt mindre om alla persontåg hade
samma restid. Största konflikten finns
mellan pågatåg, som gör uppehåll vid mellanstationerna, och fjärrtåg som inte gör
uppehåll. Fjärrtågen har också högre hastighet. Undersökningen visade även här att
punktligheten har ett högt samband med
den totala frekvensen av tåg.
För att säkra kvaliteten på trafiken
krävs till följd av det höga kapacitetsutnyttjandet ökade satsningar på dagens
trafik. Med dagens höga utnyttjande av
anläggningen ökar underhållsbehovet inte
proportionellt utan exponentiellt. Ett exempel där effekterna av gjorda satsningar
är synliga redan nu är att ankomstpunktligheten inom SL-området till följd av
genomförda åtgärder markant förbättrats
jämfört med 2006.
Under verksamhetsåret har trenden
sedan halvårsskiftet varit positiv. Totalt sett
har antalet förseningstimmar på grund av
infrastrukturen minskat från 5 916 det första
tertialet till 3 702 timmar det tredje tertialet.

åtgärder
Banverkets hantering av större händelser
påverkar tydligt pendeltågsresenärernas
förtroende för järnvägen som transportmedel. Detta syns tydligt vid uppföljningar
av pendeltågresandet i västra Sverige. Med
all sannolikhet är detta en förändring som
kommer att kvarstå; därför måste man
fortsätta utveckla arbetssättet kopplat till
de större störningskällorna. Exempel på
åtgärder som genomförs är bevakning av
strömavtagare, trädsäkring av prioriterade
stråk och förhindrande av olyckor kopplade till timmertransporter.

Infrastruktur

Operatörer

Fordon

Övriga

Orsak ej
känd

För att minska störningarna under sommaren arbetar Banverket med åskskydd
och planerar och genomför nationella
program för detektorer och solkurvor.
Under 2007 har extra satsningar gjorts
på punktlighetshöjande åtgärder i Stockholmsområdet, och liknande satsningar
har påbörjats även i Göteborgs- och Malmöområdena. Projekten benämns ”kraftsamlingar” och är ett led i att tillsammans
med de olika trafikföretagen och trafikhuvudmännen bemöta de svårigheter med
punktligheten som på grund av den alltmer
omfattande trafiken har uppstått i storstadsområdena. Den stora trafikvolymen
gör att förseningseffekter sprider sig vidare
ut i landet. Projekten innefattar bland annat ett utökat förebyggande underhåll,
förstärkt felavhjälpning i kritiska och högprioriterade områden samt ett stort antal
företrädesvis små investeringsåtgärder.
Det förstärkta förebyggande underhållet omfattar insatser på välkända driftstörningskällor inom ban-, el- och signalområdet.
Den förstärkta felavhjälpningen omfattar speciella spårpatruller som på vardagar
finns inom känsliga partier, bland annat
Stockholms central. Patrullerna kan snabbt
gripa in när det uppstår fel på infrastrukturen. Patrullerna utför också en del
förebyggande arbete. Resultatet är hittills
mycket lovande.
I projektet ingår också att skylt- och
högtalarsystem ses över. Installation av
webbkameror på vissa stationer ska också
underlätta möjligheten till riktad trafikinformation vid störningar. Uppkoppling
mot angränsande trafikinformationssystem som buss, tunnelbana, Vägverket,
räddningstjänsten med flera ingår också
som en del i projektet.
I arbetet med den förbättrade punktligheten ingår även att ta fram tidtabeller
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diagraM 5

Tabell 7

Underhållskostnad, i kronor per spårmeter
Tåg-km
per spårmeter

Bruttoton-km
per spårmeter

Spår-km

Antal växlar
per spår-km

17,1
18,5

4 695
7 512

328
3 576

4,9
1,1

11,3
5,5

5 694
1 930

3 357
3 388

0,7
0,7

2,3
10,3

268
4 228

2 252
12 901

0,5
0,9

1 000

2007

800
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4. MåleT är att effektiviteten avseende
underhållet av det statliga järnvägsnätet
ska öka. Banans tillstånd ska motiveras av
aktuell trafik.
MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS

åTerrapporTering: Underhållskostnad
per spårkilometer och trafikvolym ska
redovisas.

måluppfyllelse
Den trafik som bedrivs och som är planerad, är en del i Banverkets beslutsunderlag
vid val av inriktning för underhållet. Den
inriktningen kan möjligen stärkas ytterligare, men inte utan komplikationer för
banor med lägre trafik. En försämring
av underhållet för dessa banor kan få
konsekvenser för säkerhet, trafikupplägg
med mera. Banverket använder underhållsmedlen effektivt, och åtgärderna har
delvis bidragit till en bättre kvalitet genom
att antalet fel har minskat. Det försämrade
spårläget beror på en ökad trafikbelastning
och därmed en högre trafikal ålder.
Analysen för 2007 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. Banverket bedömer att
målet är uppnått.

Stockholm,
Göteborg,
Malmö

resultat, analys och åtgärder
I underhållskostnaden ingår avhjälpande
och förebyggande underhåll samt den
anläggningsskötsel (snöröjning, drift av
infrabyggnader, supportavtal, larm etcetera) som kan hänföras till en specifik
sträcka i järnvägsnätet (bana). När underhållet inte längre är kostnadseffektivt genomförs större utbyten och upprustningar
i banan – reinvesteringar.
I analysen har samtliga banor delats in
i fem grupper. I en grupp finns Stockholm,
Göteborg och Malmö. Att särskilja dessa
banor är nödvändigt eftersom de har en
mycket hög trafikbelastning där störningar
i trafiken ofta medför följdeffekter i hela
järnvägstransportsystemet. De här tre
trafikområdena har också i förhållande
till spårmängden en stor andel spårväxlar,
vilka dels är kostnadsdrivande, dels kan
medföra stora problem i trafikflödet om
de inte underhålls på rätt sätt. De övriga
grupperna har delats in med utgångspunkt
i trafikvolym (tågkilometer och bruttotonkilometer). [Tabell 7 ]
Behovet av underhålls- och reinvesteringsåtgärder samspelar med mängden
tåg, tyngden på tågen och hur tätt tågen
går. En tät trafik ställer stora krav på att
det förebyggande underhållet fungerar
genom åtgärder som syftar till att fel inte
ska uppstå. När felen uppstår måste de
hanteras effektivt. Annars uppstår stora
spridningseffekter, framför allt i storstäder,
men det kan även inverka på industriers
produktionsflöden.
En annan väsentlig kostnadsdrivare är
hur åtkomligt spåret är för underhålls- och
reinvesteringsåtgärder. Kring 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

Högtrafikerade banor

De näst mest
trafikerade
banorna

78

67
69

10
8
10
6
11
2

Banor med
mindre trafik

Banor med
ringa eller
ingen trafik

kostnadsdrivare, både för Banverket och
för järnvägsföretagen. Vid större arbeten
ersätts tågen med annan trafik. Andra faktorer som är avgörande för kostnaderna är
mängden anläggningar, främst spårväxlar.
En faktor som har en mycket stor inverkan
på behovet av åtgärder är anläggningens
trafikala ålder. Med nuvarande trafikutveckling, ställt mot hur många spårbyten,
spårupprustningar med mera som genomförs, kommer åldern att stiga, vilket medför fler funktionsstörningar. En direkt följd
blir att det avhjälpande underhållet, vilket
är betydligt mer kostnadskrävande än ett
förebyggande underhåll, kommer att öka i
omfattning. [ Diagram 5 ]
Av diagrammet ovan framgår att Banverket bedriver underhåll mer omfattande
för stråk med högre trafik. De största satsningarna görs i Stockholm, Göteborg och
Malmö, vilket till stor del beror på trafikvolymen, men det kan också förklaras av att
dessa knutpunkter består av en stor mängd
spår, med hög andel spårväxlar med mera.
Banor med relativt lite trafik kan vara
viktiga länkar i större trafikflöden. Ett
försämrat tillstånd kan då medföra stora
konsekvenser även för de högtrafikerade
banorna. Underhållet blir i förhållande
till trafikvolymen dyrare på dessa banor.
[ Diagram 6 ]

För att kunna trafikera en bana krävs att
underhållet utförs mot en grundläggande säkerhetsnivå. Detta kontrolleras bland annat
genom en återkommande besiktning som är
anpassad till banans tillåtna hastighet.
Större utbyten och upprustningar av
anläggningar (reinvesteringar) är mest omfattande för banor med hög trafik. Anläggningarna slits mer och deras trafikala ålder
stiger snabbt. Enskilda stora objekt kan få
ett stort genomslag på utfall per spårmeter
för ett enskilt år, och därför ska åtgärderna
ses över en längre tidsperiod. [ Diagram 7 ]
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med bättre återställande förmåga vid störningar. Arbetet sker i samråd med berörda
trafikföretag och trafikhuvudmän. Bland
annat beaktas och diskuteras
 större tidsseparering mellan snabba
och långsamma tåg
 bättre integration mellan regional- och
lokaltåg, trafikantutbyte på vissa platser
 bättre samspel mellan trafikhuvudmän,
järnvägsföretag och Banverket.
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2006

17
1
17
5
18
5

Stockholm,
Göteborg, Malmö
6,1
Högtrafikerade banor
65,9
De näst mest
trafikerade banorna
37,4
Banor med mindre trafik 18,6
Banor med ringa
eller ingen trafik
5,1
samtliga banor
133,2
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6
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7
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5
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6
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Underhållskostnad i kronor per tåg-km
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också den mest centrala delen i att minska
slitaget på spåret. Värdet, sett över en
längre tidsperiod, har sjunkit inom samtliga grupper. Mätningen av spårkvaliteten
indikerar en kvalitetssänkning. Spårlägets
kvalitet kan förklaras dels av bristande
resurser för reinvesteringar, dels av trafikutvecklingen, eftersom en högre belastning
medför ett snabbare åldrande. Den låga
nivån för banor med ringa eller ingen trafik beror på att anläggningen är uppbyggd
av skarvspår. [Tabell 9]
Antalet fel har minskat från 2006. Den
del av felen som stör tågtrafiken har minskat något under 2007. I gruppen Stockholm, Göteborg och Malmö har de särskilda satsningarna börjat synas, men fler
effekter kommer på lite längre sikt. [Tabell 10 ]

Ett sätt att mäta hur väl underhållet lyckas
är att mäta andelen tågförseningstimmar
orsakade av fel i infrastrukturen relaterat till
trafikvolymen. Konsekvenserna av funktionsfel blir störst där Banverket har mest
trafik. Fler tåg drabbas och därmed ökar
antalet tågförseningstimmar. Under 2007
har tågförseningstimmarna orsakade av fel
i infrastrukturen ökat. Utvecklingen har
varit positiv i storstäderna och den hänger
ihop med den kraftsamling som pågått i
Stockholm under 2007 och som startats i
Öresundsregionen och Västsverige. [Tabell 8 ]
Kvaliteten i spårläget mäts med hjälp av
det så kallade K-talet. Ju högre hastighet
som tillåts, desto större krav ställs på spårläget. Det har betydelse för passagerarens
bekvämlighet under tågresan, men det är

diagraM 6
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Hög transportkvalitet
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Reinvesteringsvolymen var för några år
sedan låg och därmed byggdes det upp
ett stort behov av åtgärder. Den höjda
anslagsnivån för 2007 har inneburit att
Banverket har kunnat börja åtgärda en
del av utbytes- och upprustningsbehovet.
Åtgärder på banor med mycket trafik prioriteras. Samtidigt indikerar det försämrade
spårläget att Banverket inte åtgärdar tillräckligt stor del av spåren.
I diagram 8 har prisutvecklingen vägts
in i underhållskostnaden. Trafikvolymen
mätt i godstonkilometer och personkilometer har ökat väsentligt mer än
underhållsvolymen. Det har bland annat
gjorts möjligt genom längre och tyngre tåg,
vilket i sin tur påverkar behovet av underhåll och reinvesteringar. [ Diagram 8 ]
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diagraM 8

Tabell 8

Utveckling trafikvolym samt underhållskostnad i kronor
per spårmeter

Tågförseningstimmar, orsakade av fel i infrastrukturen,
per miljoner tåg-km

Underhåll per spårm – prisjusterat
Trafikvolym, personkm
Trafikvolym, godstonkm
Tågförseningstimmar, infra

Index 2002 = 100
125
120
115
110

2007
230
84
132
121
39
108

Stockholm, Göteborg, Malmö
Högtrafikerade banor
De näst mest trafikerade banorna
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
samtliga banor

2006
274
77
131
111
45
105

2005
336
84
145
104
55
114

105
100
95
90
85
80
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tabell 9

Tabell 10

Spårlägeskvalitet, K-talet

Antal fel

Stockholm, Göteborg, Malmö
Högtrafikerade banor
De näst mest trafikerade banorna
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
samtliga banor
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2007
78,8
81,9
77,4
71,3
37,0
71,9

2006
75,8
84,8
81,2
71,9
37,8
74,0

2005
78,4
83,9
82,1
73,1
38,9
74,5

Stockholm, Göteborg, Malmö
Högtrafikerade banor
De näst mest trafikerade banorna
Banor med mindre trafik
Banor med ringa eller ingen trafik
samtliga stråk

2007
6 888
14 062
9 799
8 777
2 706
42 323

Varav
tågstörande
fel
12 %
17 %
17 %
12 %
4%
15 %

2006
7 098
15 037
10 466
8 747
2 864
44 212

Varav
tågstörande
fel
14 %
18 %
18 %
13 %
4%
15 %

2005
6 889
14 175
10 081
8 581
2 739
42 465

Varav
tågstörande
fel
14 %
17 %
17 %
11 %
5%
15 %
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MåleT är att antalet dödade och skadade
inom järnvägstransportsystemet ska
minska. Särskilt bör åtgärder som syftar till
barns och ungas säkerhet prioriteras.

måluppfyllelse
Olyckorna med järnvägsfordon har minskat och ingen olycka med farligt gods, det
vill säga utsläpp i samband med järnvägsfordon i rörelse, har inträffat. Däremot har
antalet dödade och allvarligt skadade ökat,
och även plankorsningsolyckorna har ökat
något. En rad åtgärder har vidtagits för att
öka säkerheten för barn och unga. Målet
bedöms vara delvis uppfyllt.

resultat

MÅlEt DElVIS uppNÅtt/bEDöMS DElVIS uppNÅS

OLycKOR MeD jäRNVäGSFORDON

åTerrapporTering: Antalet olyckor med
järnvägsfordon, mätt som ett femårigt
rullande medelvärde. Antalet olyckor med
farligt gods. Antalet dödade och svårt skadade inom järnvägstransportsystemet ska
redovisas. Antalet plankorsningsolyckor
ska redovisas. Olyckor med barn och unga
inblandade ska särredovisas. Åtgärder som
vidtagits och som särskilt syftar till att
minska olyckor med barn och unga inblandade ska redovisas.

Enligt Banverkets preliminära statistik inträffade 16 (26) olyckor med järnvägsfordon
under 2007. Mätt som ett femårigt rullande
medelvärde minskade denna typ av olyckor
från 32 under 2006 till 26 under 2007. [Diagram 9]
Under året har inga olyckor med farligt
gods, det vill säga utsläpp i samband med
järnvägsfordon i rörelse, rapporterats.

DÖDADe OcH SVåRT SKADADe INOM
jäRNVäGSTRANSPORTSySTeMeT

Enligt Banverkets preliminära uppgifter
var det totala antalet dödade och allvarligt
skadade inom det järnvägsnät som Banverket förvaltar 116 (101) personer, varav 100
(83) dödades och 16 (18) skadades allvarligt.
Antalet konstaterade självmord var 61 (63).
Det finns alltid en eftersläpning för polisrapporteringen av självmord. Därför är
uppgifterna för 2007 osäkra. [ Diagram 10 ]
Där uppgift om kön har rapporterats
var fördelningen att 34 (25) kvinnor och 57
(41) män hade dödats. Under året har 8 (7)
barn dödats, varav 3 (4) var konstaterade
självmord, och 2 (1) barn skadades allvarligt.
Olyckstalen för barn och unga är tämligen
små, vilket gör det svårt att bedöma utvecklingstendenser. Påkörning, självmord
och elolyckor vid klättring på fordon är de
dominerande typerna av olyckor med dödlig utgång för barn och unga.

diagraM 9

diagraM 10

Antalet olyckor med järnvägsfordon och femårigt
rullande medelvärde
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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.

mål OcH resUltat

säKer trafiK

PLANKORSNINGSOLycKOR

Säker trafik

mål OcH resUltat

Personpåkörningar avser personer som
dödats eller skadats allvarligt av järnvägsfordon i rörelse, exklusive plankorsningsolyckor men inklusive självmord. I en stor
andel av fallen rör det sig om personer
som haft för avsikt att ta sitt eget liv.
Påkörningarna är flest till antalet där
trafiken är som intensivast, och Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och
västra Skåne har drabbats av ett stort antal
påkörningar. Södra stambanan genom
Östergötland och sträckan Hallsberg–
Örebro har också drabbats relativt mycket
av denna typ av olyckor. Påkörningarna
inträffar ofta i eller i närheten av tätorter,
på platser som är något undanskymda och
där järnvägen är ”lättillgänglig”.

Antalet plankorsningsolyckor var preliminärt 29 stycken, vilket är en olycka mer än
föregående år.
Det tidigare uppsatta målet på högst 26
plankorsningsolyckor 2007, räknat som
femårigt rullande medelvärde, uppnåddes
inte eftersom utfallet blev 31. [ Diagram 11 ]

analys
Järnvägstransporterna av farligt gods har
under 2007 fortsatt att utföras med mycket
hög säkerhet. Det går inte att dra några
långtgående slutsatser från ett enstaka års
olycksutfall, men det kan ändå konstateras
att antalet dödade och svårt skadade ökade
under 2007 jämfört med tidigare år. Ingen
passagerare har dock dödats under 2007.
Antalet plankorsningsolyckor ligger
också på en nivå som är något högre än den
uppsatta målnivån. Även om olycksutfall
kan ses mot bakgrund av ett ökande trafikarbete på järnväg, så är det uppenbart att

det behövs ytterligare insatser mot framför
allt personpåkörningar och plankorsningsolyckor för att uppnå säkerhetsmålen.

åtgärder
Banverket har hos Järnvägsstyrelsen under
året ansökt om tillstånd som infrastrukturförvaltare, med hänsyn till den nya järnvägslagen och föreskrifter utgivna med
stöd av lagen. I samband med ansökan har
Banverket utvecklat sitt system för säkerhetsstyrning. En säkerhetspolicy har utarbetats och omfattar områdena trafik- och
elsäkerhet, krisberedskap och höjd beredskap, skydd mot kriminalitet och brand,
säkerhetsskydd och informationssäkerhet.
Under året har en del åtgärder vidtagits
för att minska personpåkörningar. Obehörigt spårbeträdande, det vill säga när
personer vistas inom spårområdet utan
tillstånd, utgör det i särklass största problemet. Banverket har tillsammans med
järnvägssektorns övriga aktörer bedrivit
ett förebyggande arbete kring obehörigt
spårbeträdande. För att informera om
farorna har informationsmaterial som
vänder sig till fjärrtågsresenärer, pendeltågsresenärer, ungdomar samt personal
inom järnvägssektorn tagits fram.
I den nationella planen för suicidprevention som Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet nyligen har tagit fram, är en
av strategierna att ”förhindra tillgång till
dödliga medel och metoder”.
Plankorsningsolyckor utgör ett av de
största hoten mot tågresenärernas säkerhet. Valet av skyddsnivå i plankorsningar
bestäms i hög grad av den så kallade trafikflödesprodukten (antalet vägfordon
multiplicerat med antalet tåg per årsmedeldygn). Andra faktorer som påverkar

valet är tågens högsta tillåtna hastighet och
förekomsten av tunga vägfordon. Under
2007 byggdes 58 plankorsningar bort och
skyddet ökades vid 40 plankorsningar.
Banverkets skolinformatörer informerar skolelever främst om säkerhetsfrågor,
som riskerna med att vistas på eller i närheten av järnvägsanläggningar. Särskild
uppmärksamhet riktas mot faran att gena
över järnvägsspåren och att klättra på
uppställda vagnar. Under 2007 har omkring 25 000 grundskoleelever fått säkerhetsinformation. Vidare har omkring 500
pedagoger fått information om tillgängligt
skolmaterial som handlar om säkerhet vid
järnväg. Tillsammans med en rad andra
myndigheter medverkar Banverket i det
råd för barnsäkerhet som Räddningsverket inrättat som ett led i sitt uppdrag att
samordna barnsäkerhetsarbetet i Sverige.
Under året har myndigheterna tagit fram
ett gemensamt inriktningsdokument för
det fortsatta arbetet.
Banverket har fortsatt utbyggnaden av
automatisk hastighetsövervakning (ATC)
på de stationer som saknar systemet, och
ambitionen är att kunna utrusta två stationer årligen. ATC kopplades in på personbangårdarna i Östersund och Ånge under
2007.
Under 2007 avslutades arbetet med ett
nytt regelverk, trafiksäkerhetsinstruktion
(TRI). Reglerna färdigställdes under året
och överlämnades till Järnvägsstyrelsen.
Reglerna utgör ett underlag för de nationella föreskrifter om trafiksäkerhet som
Järnvägsstyrelsen kommer att ge ut under
andra kvartalet 2009.
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Medelvärde

45
40
35
30

28,4

28,4

29,0

30,0

30,6

2003

2004

2005

2006

2007

25
20
15
10
5
0
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1. MåleT är att järnvägstransportsystemet
ska bidra till att miljöpolitikens delmål nås.
MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS

åTerrapporTering: Banverket ska redovisa hur den samlade miljöpåverkan som
Banverkets verksamhet ger upphov till har
förändrats i förhållande till de för järnvägssektorn relevanta delmålen i miljöpolitiken.

måluppfyllelse
När ny infrastruktur planeras och byggs
tas god hänsyn till de för järnvägssektorn
relevanta miljökvalitetsmålen god bebyggd
miljö (buller), och ett rikt växt- och djurliv
(intrång och barriäreffekter). Den historiska miljöbelastningen i form av förorenad mark (miljökvalitetsmålet giftfri miljö)
och den påverkan som uppkommer vid
drift och underhåll av järnvägen på miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö (buller),
och ett rikt växt- och djurliv (intrång och
barriäreffekter) påverkar dock måluppfyllelsen negativt. Banverkets verksamhet
bedöms dock bidra till ett långsiktigt uppfyllande av miljökvalitetsmålen.

resultat, analys och åtgärder
Begränsad klimatpåverkan är det nationella
miljökvalitetsmål där järnvägssektorns
bidrag är störst genom överflyttning av
ÅRSREDOVISNING 2007

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 energisnål och har låga utsläpp av koldioxid.
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, har
redan med marginal uppfyllts av Banverket.
I samband med nybyggnation samt drift
och underhåll av Banverkets järnvägsnät
används olika material, komponenter och
kemiska produkter som kan påverka miljön. Banverket arbetar inom flera områden
för att nå delmålen i målet giftfri miljö.
Granskning av kemikalier, miljösäkring av
materialförsörjning och avfallshantering
är några exempel.
Banverket arbetar långsiktigt med
att minska antalet förorenade områden
i enlighet med delmålet för förorenade
områden. Målet innebär att områden som
utgör en stor eller mycket stor risk ska
vara undersökta och vid behov efterbehandlade till 2050. Banverkets nuvarande
bedömning är att Banverket ansvarar för
cirka 1 000 sådana områden. I dagsläget
har Banverket inventerat över 90 procent
av alla identifierade förorenade områden.
Järnvägar påverkar naturmiljön på en
rad olika sätt och bidrar därmed till möjligheten att uppfylla miljökvalitetsmålet om
ett rikt växt- och djurliv. Biotopförluster,
barriäreffekter, viltolyckor är exempel på
störningar. Men järnvägen kan också till en
viss del ha en positiv påverkan på naturmiljön genom att järnvägsområdet i sig
kan utgöra livsmiljöer för olika arter. Flera
projekt pågår som studerar hur järnvägar
påverkar natur- och kulturmiljövärden,
hur detta kan beaktas i planeringsproces-

sen och hur den nuvarande situationen
kan förbättras.
2. MåleT är att energianvändningen per
utfört transportarbete på statens järnvägsnät som förvaltas av Banverket ska
minska.

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. Järnvägstransportsystemets utformning ska bidra
till att de nationella miljökvalitetsmålen
uppnås.

MÅlEt DElVIS uppNÅtt/bEDöMS DElVIS uppNÅS

åTerrapporTering: Energianvändningen
(kWh) relaterad till transportarbetet ska
redovisas. Energiförbrukningen per användningsområde och elförbrukningen
per energikälla ska redovisas. Åtgärder
som vidtagits för att minska den negativa
miljöpåverkan av diesellok ska redovisas.
Utsläpp av koldioxid från järnvägstrafiken
jämfört med 1990 års nivå ska redovisas.

måluppfyllelse
Energianvändningen per utfört transportarbete varierar mycket lite mellan åren.
För persontrafiken har energianvändningen, mätt i kilowattimmar per personkilometer, minskat något under 2007. För
godstrafik mätt som kilowattimmar per
tonkilometer är den oförändrad. Målet
bedöms vara delvis uppfyllt.

resultat och analys
De energibärare som används för drift av
spårfordon och järnvägsinfrastrukturen är
el och fossila bränslen, där elen utgör cirka
86 procent av det totala energibehovet. Elenergin kommer sedan 2003 uteslutande från
förnybara energikällor. År 2007 kom 99,3
procent från vattenkraft och 0,7 procent från
vindkraft. De fossila bränslena i form av bensin och diesel förbrukas dels i spårfordon,
dels vid byggande och drift av infrastruktur.
Den totala energianvändningen har
ökat något under 2007 och ökningen ligger
inom infrastrukturen.
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God miljö

Tabell 11

Tabell 12

energianvändning per utfört transportarbete

mål OcH resUltat

God miljö

energianvändning för persontrafik i GWh
Transportarbete i miljarder personkilometer
energianvändning, kWh/personkilometer
energianvändning för godstrafik i GWh
Transportarbete i miljarder bruttotonkilometer
energianvändning, kWh/bruttotonkilometer

Koldioxidutsläppen från dieseldriven spårburen trafik uppgick 1990 till 102 945 ton.
Sedan 1990 har koldioxidutsläppen kontinuerligt minskat. År 2007 uppgick koldioxidutsläppen från den spårburna trafiken
till 68 100 ton. Utsläppen som orsakades av
byggande, drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen var cirka 34 000 ton.
Under 2007 har två dieselloksmotorer
moderniserats, vilket förväntas minska
den negativa miljöpåverkan genom lägre
emissioner.
Uppgifterna i ovanstående tabeller skiljer sig från föregående årsredovisning så
till vida att elenergiförluster som tidigare
redovisats inom infrastrukturen nu redovisas inom trafik på spåret. [Tabell 11 och 12 ]

åtgärder
Det fortsatta arbetet med införande av
behovsstyrda växelvärmeanläggningar
är ett exempel på åtgärder med energibesparande effekter. Andra exempel är ljusdämpning av ljussignaler och att glödlampor och lysrör ersätts med LED-dioder.

2007
1 136
10,4
0,11
1 265
23,3
0,05

energiförbrukningen per användningsområde, GWh
2006
1 177
9,6
0,12
1 232
22,3
0,05

2005
1 134
8,9
0,13
1 158
21,7
0,05

Trafik på spår
Infrastruktur inkl. överföringsförluster
totalt

3. MåleT är att antalet människor som
utsätts för bullerstörningar orsakat av
järnvägstrafik överstigande de riktvärden
som riksdagen ställts sig bakom för buller
i bostäder ska ha minskat med 5 procent
till 2010 jämfört med 1998. Inriktningen
för att nå bullermålet bör vara effektivaste
reduktion av störningar och att de mest
bullersatta människorna prioriteras.
MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS

åTerrapporTering: Antalet boende som
utsätts för buller från järnvägstrafik med
ljudnivåer överstigande de riktvärden som
riksdagen ställts sig bakom för buller inomhus i bostäder, även särredovisas för maxbuller respektive ekvivalent buller. Antalet
bostadslägenheter där åtgärder vidtagits
för att minska bullret ska redovisas.

måluppfyllelse
Banverket bedömer att de åtgärder som utförts under 2007 för att minska bullerstörningar bidrar till att målet uppfylls 2010.

2007
2 401
421
2 822

2006
2 409
322
2 731

2005
2 292
293
2 585

resultat, analys och åtgärder
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 ekvivalent ljudnivå
utomhus vid sina bostäder.
Under 2007 har Banverket fortsatt
insatserna för att minska antalet bullerutsatta bostadslägenheter. Åtgärderna har
till största delen bestått av bullerdämpning
av fönster, men även flera bullerplank har
satts upp.
Någon noggrann inventering av antalet
boende som utsätts för tågtrafikbullernivåer högre än riktvärdena inomhus har
inte genomförts i Sverige. Enligt bedömningar från 1998 utsattes 410 000 personer
för höga maximala ljudnivåer, över 45 dBA
Lmax inomhus nattetid och 330 000 personer för höga ekvivalenta ljudnivåer, över
30 dBA Leq24 h inomhus.
Med hänsyn till de åtgärder som genomförts och trafikeringsökningen mellan
1998 och 2007 bedömer Banverket att 2007

Bullerplank i Vejbyslätt, Västkustbanan mellan Ängelholm och Förslöv.
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Bullerskyddsåtgärder vidtas i samband med
ny- och väsentlig ombyggnad av järnväg.
Skyddsåtgärderna har under 2007 gett
bullerreducerande effekter på minst 325
bostadslägenheter. Rapporteringen gäller
åtgärder som ger effekt det år som banan
tas i bruk. Utöver dessa åtgärder har omfattande bullerskyddsåtgärder vidtagits i stora
och små investeringsobjekt innan objekten
öppnas för trafikering. Det gäller till exempel åtgärder i Citytunneln, Citybanan och
Ådalsbanan. Projekt Citybanan har under
2007 åtgärdat 102 bostadslägenheter. Projekt Ådalsbanan har hittills utfört ett betydande antal bulleråtgärder och bedömer att
projektet kommer att åtgärda fönster i totalt
cirka 1 800 bostäder och dessutom bullerskydda cirka 600 uteplatser.
åTGäRDeR UNDeR 2007 I PLANeRINGSFALLeT
BeFINTLIG MILjÖ

Under 2007 har Banverket åtgärdat fasader
på 159 bostäder, för att vidmakthålla etappmål 1, högst 55 dBA Lmax inomhus nattetid
i sovrum. Dessutom har skyddsåtgärder
vidtagits i bostadsmiljöer med höga ekvivalenta ljudnivåer, > 70 dBA Leq24 h och i en
skola med hög maximal ljudnivå inomhus,
> 55 dBA Lmax. Bullerskyddsåtgärder har
även genomförts på 119 bostäders utomhusmiljöer.

ÅRSREDOVISNING 2007

MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS

åTerrapporTering: Förekomst och
riskbedömning av förorenad mark ska
redovisas.

måluppfyllelse
Antalet förorenade områden har minskat
under 2007 och målet bedöms vara uppfyllt.

resultat, analys och åtgärder
Banverket arbetar långsiktigt med att
minska antalet förorenade områden som
riskerar att skada eller innebära olägenhet 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 undersökta
och vid behov efterbehandlade till år 2050.
Banverkets nuvarande bedömning är att
Banverket ansvarar för cirka 1 000 sådana
områden. Genom den åtgärdsnivå som
anges i framtidsplanen (50 mnkr/år) finns
möjligheter att nå miljömålet.
Banverket genomför riktade åtgärder
för att minska antalet förorenade områden som riskerar att skada eller innebära
olägenhet för människors hälsa eller för
miljön. Dessa åtgärder prioriteras så, att
de områden som utgör störst risk åtgärdas
först. Under 2007 har riktade åtgärder
genomförts vid några större impregneringsplatser. Efterbehandling har startat i
Krylbo och undersökningar och förberedande arbeten har pågått i Nässjö, Hässleholm och Katrineholm. Dessutom har två
tankningsplatser sanerats i Luleå.
En viktig del i de riktade åtgärderna
är att uppfylla miljöbalkens kunskapskrav. Detta sker framför allt genom att de
punktkällor som kan ha orsakat förorenade områden identifieras och inventeras.
Under 2007 har informationen från inventeringen förts in i Banverkets fastighetsregister. Hittills har cirka 3 000 punktkällor
identifierats, vilket bedöms motsvara cirka
70 procent av det verkliga antalet. Inventeringen har under 2007 pågått framför allt i
den norra och östra delen av landet.
En stor del av Banverkets fastigheter,
inklusive spårområdet, är diffust förorenat genom bland annat spill, läckage och
slitage. Banverkets nuvarande bedömning

är att cirka 15 procent av linjemarken är
så förorenad att urschaktade massor inte
lämpar sig för återanvändning och att cirka
3 procent av linjemarken är så förorenad
att den kan utgöra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller för miljön.
I samband med schaktning, ändrad
markanvändning, fastighetsöverlåtelser
och nybyggnation genomförs ofta händelsestyrda åtgärder. Då sker en omfattande
efterbehandling av framför allt diffusa
föroreningar. Under 2007 har efterbehandling planerats i ett flertal områden i
samband med utbyggnaden av Norge / Vänerbanan mellan Göteborg och Trollhättan. På Varbergs bangård har översiktliga
undersökningar påbörjats tillsammans
med kommunen, länsstyrelsen och övriga
verksamhetsutövare, med syftet att bland
annat förbereda utbyggnaden av Västkustbanan.
5. MåleT är att infrastrukturen ska planeras utifrån en helhetssyn som inkluderar
en strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner, kulturella värden och
friluftslivets tillgänglighet samtidigt som
intrången minimeras.
MÅlEt DElVIS uppNÅtt/bEDöMS DElVIS uppNÅS

måluppfyllelse
Vid planeringen och byggandet av infrastruktur under året har god hänsyn tagits
till natur, kultur och friluftsliv, och punktinsatser har genomförts för att minska
konflikterna i befintlig infrastruktur. Målet
bedöms vara delvis uppfyllt.

resultat, analys och åtgärder
Ett antal punktåtgärder för att minska konflikter har genomförts under 2007. Dessa
är framför allt inriktade på att minska
konflikter mellan trafikanter och järnväg,
genom exempelvis gång- och cykelportar och borttagna plankorsningar. Bland
åtgärder som gjorts för att gynna den biologiska mångfalden kan nämnas passager
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åTGäRDeR UNDeR 2007 I STÖRRe
INFRASTRUKTURPROjeKT

4. MåleT är att antalet förorenade områden som har negativa effekter på människors hälsa eller den biologiska mångfalden
ska minska.

God miljö

utsattes 390 000 personer för nivåer över
45 dBA Lmax inomhus nattetid och 330 000
personer för nivåer över 30 dBA Leq24 h
inomhus.
Inom ramen för det transportpolitiska
första etappmålet för buller har Banverket
under perioden 1998–2007 åtgärdat cirka
22 300 bostadslägenheter, vilket motsvarar
cirka 46 700 invånare. Åtgärderna har varit
inriktade på att minska de högsta maximala ljudnivåerna inomhus. Samtidigt
har de ekvivalenta ljudnivåerna minskat.
Åtgärderna har medfört sänkningar av
ljudnivån med 5–10 dBA.

mål OcH resUltat

djurolyckor som djurpåkörningar är en
miljöaspekt. Rovdjursstammarna har i regel glesa populationer, vilket kan innebära
att förluster av ett fåtal djur kan ha större
effekt. Under 2007 kördes elva björnar,
nio lodjur, två vargar och drygt ett 20-tal
örnar på av tåg.
Åtgärder för att kompensera för Botniabanans intrång i Umeälvens delta har
utretts i flera steg efter beslut av regeringen
2003 och domar i miljödomstolen 2005
och miljööverdomstolen 2006 och 2007.

En milstolpe i arbetet med kompensationsåtgärderna i Umeälvens delta uppnåddes
i oktober 2007, då skötsel och drift av
området Stöcke strandängar överlämnades
av Banverket till Stiftelsen Naturvård vid
Nedre Umeälven.

God miljö

för småvilt samt renovering av trummor
för att underlätta för grod- och kräldjur att
vandra i landskapet.
Enligt Banverkets felrapporteringssystem sker i storleksordningen 3 000
djurpåkörningar årligen längs järnvägen i
Sverige. Vid påkörning av ren och klövvilt
som älg och rådjur finns risk för sekundära
djurolyckor där rovdjur som björn, lodjur,
varg och örn blir påkörda för att de lockas
till banvallen för att äta av påkörda djur.
Det är framför allt vid dessa sekundära
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MÅlEt uppNÅtt/bEDöMS uppNÅS

åTerrapporTering: Redovisning av hur
arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i Banverkets verksamhet
har bedrivits. Redovisning av uppföljning
av övriga transportpolitiska etappmål ur
ett jämställdhetsperspektiv. Individbaserad statistik ska presenteras och analyseras
utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl
mot detta.

måluppfyllelse
Målet för ett jämställt transportsystem
och återrapporteringskraven i de övriga
transportpolitiska delmålen ger ingen vägledning för att bedöma jämställdhetsmålet.
Måluppfyllelsen utgår därför från de åtgärder Banverket utfört under året för att
integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten. Målet bedöms vara uppfyllt.

resultat, analys och åtgärder
Banverket har som strategiskt mål att jämställdhetsperspektivet ska vara en integrerad del av Banverkets planeringsprocess
för byggande av järnväg, och att andelen
resenärer, uppdelat i kvinnor och män,
som anser att järnvägstransportsystemet
svarar mot deras behov ska öka.
En förutsättning för att järnvägstransportsystemet ska bli mer jämställt och
användbart för alla är att fördelningen av
makt och inflytande blir jämnare mellan
könen. Ett sätt att mäta jämställdhet i planeringsprocessen för byggande av järnväg
är att redovisa andelen män respektive
kvinnor som deltar i olika samråd. Sådana
mätningar görs löpande vid samrådsmöten
ÅRSREDOVISNING 2007

med allmänheten och i arbets-, projektoch referensgrupper.
Under 2007 har mätningar skett bland
annat för projekten Roslagspilen, Mälarbanan och Ostlänken (samrådsmöten med
allmänheten), Bana väg i väst/Velanda–
Prässebo (referensgruppsmöte) och Västlänken (styrgruppsmöte). Vid samrådet för
Roslagspilen genomfördes även kompletterande uppsökande verksamhet i bland
annat Åkersberga, Mörby och Täby.
Samrådsmöten är ofta välbesökta men
det kan finnas personer som inte gärna vill
framträda inför en stor samling. Därför
arbetar Banverket även med utställningar i
samband med samråden, för att ge intresserade personer möjlighet att tala direkt
med Banverkets företrädare.
Banverkets arbete med att integrera
ett jämställdhetsperspektiv i hela verksamheten genomförs bland annat genom
utbildningar.
Banverket har i samarbete med Vägverket, Stiftelsen Minerva och VUC (Vägsektorns utbildningscentrum), med bidrag
från Europeiska socialfonden i Sverige,
tagit fram en e-utbildning om jämställdhet.
Utbildningen omfattar jämställdhet sett ur
ett historiskt, vetenskapligt och politiskt
perspektiv och utgår från den tydliga linje
för integrering av jämställdhet som regeringen betonar i den transportpolitiska
propositionen Moderna transporter. Syftet
med utbildningen är att höja den allmänna
kunskapsnivån hos de anställda. För att
kunna beakta jämställdhetsaspekter krävs
nämligen kunskap, insikt och medvetenhet
om vad jämställdhet egentligen handlar
om. Alla anställda på Banverket ska genomgå e-utbildningen, med start under
2008.
I Banverkets verksamhet eftersträvas att
uppfylla kraven på likvärdiga möjligheter
för olika individer, bland annat oavsett

kön. Vid varje rekrytering informeras om
att mångfald i alla avseenden berikar verksamheten.
Att järnvägstransportsystemet ska vara
jämställt handlar till stor del om att män
och kvinnor ska ha samma möjligheter att
nyttja systemet. Säkerhet och trygghet är
centrala aspekter i detta sammanhang. I
flera studier har det framkommit att just
säkerhets- och trygghetsfrågor är bland de
viktigaste frågorna för kvinnor i samhällsplaneringen. Banverkets arbete med att
öka säkerheten och tryggheten för kvinnor
i järnvägstransportsystemet handlar bland
annat om utformningen av stationer och
bytesplatser.
Stationen utgör resenärernas ingång
till järnvägstransportsystemet. Stationer
där kvinnor känner sig otrygga utgör ett
hinder för ett jämställt järnvägstransportsystem. Naturligtvis kan även män känna
sig otrygga och undvika miljöer som de
uppfattar som hotfulla och farliga, men
forskning visar att män och kvinnor gör
olika riskbedömningar. Oron för hot och
våld är till exempel betydligt större bland
kvinnor än bland män. Genom Banverkets
arbete med att tillsammans med järnvägssektorns aktörer anpassa stationsmiljöer
till alla resenärers behov, ökar även kvinnornas tillgänglighet till järnvägstransportsystemet. Banverkets och järnvägssektorns
jämställdhetsarbete är ett led i att uppfylla
det transportpolitiska målet om ett tillgängligt transportsystem.
Individbaserad statistik inom återrapporteringen om jämställdhetsmålet kan
med anledning av de mått som används
för återrapportering endast redovisas för
verksamhetsgrenen säker trafik.
Återrapportering kring etappmålet om
kvinnors representation i trafikverkens
ledningsgrupper redovisas i kapitlet Personal.
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MåleT är att övriga transportpolitiska
etappmål ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

jämställt transportsystem

jämställt transportsystem

Uppföljning av investeringsobjekt
i Banverkets långsiktiga åtgärdsplaner
Övriga resultat

mål OcH resUltat

övriGa resultat

Banverket följer årligen upp kostnadsutfall, effekter och samhällsekonomisk
lönsamhet för ett antal objekt som ingått i
Banverkets långsiktiga åtgärdsplaner. För
objekt som öppnades för trafik under 2007
redovisas kostnad i långsiktig åtgärdsplan,
kostnad vid startbeslut och kostnad efter
färdigställande. För objekt som öppnades
för trafik under 2002 redovisas en uppföljning av de viktigaste effekterna som motiverade åtgärden samt en uppföljning av
objektets samhällsekonomiska lönsamhet.
Kostnadsuppföljningen visar att kostnaden efter genomförande blivit högre för
åtta objekt och lägre för tre objekt, i jämförelse med kostnaden i långsiktig plan.
Två projekt har genomförts till planerad
kostnad. Uppföljningen visar även att avvikelsen oftast uppstår mellan kostnad i
långsiktig plan och kostnad vid startbeslut.
Utfallet stämmer däremot relativt bra mellan startbeslut och färdigställandet. Uppföljningen av effekter och samhällsekonomisk lönsamhet visar att samtliga åtgärder
bedöms ha en lägre samhällsekonomisk
lönsamhet än vad som beräknats i långsiktig åtgärdsplan. I huvudsak beror det på
att åtgärderna blivit dyrare än beräknat.
Utfallet av effekter bedöms för samtliga
åtgärder ha blivit något lägre än förväntat.

Uppföljning av anläggningskostnad för objekt öppnade för trafik
2007
Kostnaderna redovisas i 2007 års prisnivå
om inte annat anges, och de är omräknade
till ett gemensamt års prisnivå för att göras
jämförbara. Till omräkningarna har ett
sammanvägt byggindex används. Detta
får till följd att de redovisade kostnaderna
inte stämmer med de löpande kostnader
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som redovisas för projekten i andra sammanhang. En annan konsekvens är att
kostnaderna kan under- eller överskattas
beroende på att det sammanvägda indexets sammansättning inte stämmer överens
med det faktiska projektets sammansättning. [Tabell 13 ]
Nedan ges en kortare förklaring till de
avvikelser som uppföljningen visat.
STAMBANAN GeNOM ÖVRe NORRLAND, STAx
25 TON, STRäcKAN VäNNäS–BASTUTRäSK
OcH LåNGSeLe–VäNNäS

Dessa projekt syftar till att uppgradera
Stambanan genom övre Norrland till 25
tons axellast. Projekten har ingått som en
del i ett mer omfattande projekt som innehåller spårbyten med mera. Projekten har
genomförts enligt plan. Inga kostnadsförändringar har uppstått. Den kostnadsavvikelse som uppföljningen visar från plan till
färdigställandet beror på att det inte varit
möjligt att exakt identifiera kostnaderna
för åtgärden stax 25 ton från de totala kostnader som belastat hela projektet.
BeRGSLAGSBANAN/NORRA STAMBANAN/
STAMBANAN GeNOM ÖVRe NORRLAND, STAx
25 TON, STRäcKAN BORLäNGe–LåNGSeLe

Projektet visar på stora kostnadsökningar
från plan till färdigställande. Ökningarna
har sin orsak i stora osäkerheter kring
kostnader i det tidiga planeringsskedet.
Dessa bedömningar byggde på schabloner.
Ökningarna beror också på att man i det
tidiga skedet underskattat omfattningen av
åtgärden.
GäVLe–ÖSTeRSUND, SNABBTåGSANPASSNING

En mycket stor kostnadsökning har skett
mellan långsiktig plan och färdigställande.
Ökningen förklaras till stor del av att projektet omformulerats. Delar har lyfts ur

och andra har lagts till. Dessutom överensstämmer inte projektets varusammansättning med det index som kostnaderna
omräknats med. Det senare är en stor
orsak till att kostnaderna efter färdigställandet skiljer sig från bedömningen vid
startbeslutet.
KLeNSHyTTAN, Ny BANGåRD

Uppföljningen visar på relativt stora
kostnadsökningar mellan plan och
färdigställande. Kostnaderna för såväl
mötesstationer som signalanläggningar
underskattades i planeringsskedet. Även
markarbetena blev dyrare än beräknat.
MeHeDeBy, äLVKARLeÖ OcH MARMA ReSeceNTRUM, INKLUSIVe STATSBIDRAG

Projektet har genomförts till en lägre kostnad än beräknat i plan och vid startbeslut.
I första hand beror minskningen på att
begagnat material har kunnat användas i
delar av anläggningen.
KOLBäcK, BANGåRDSOMByGGNAD

Projektet är ett demo-projekt där upphandlingen gjorts som en ”totalentreprenad med systemkrav”. Det har gjort
att entreprenören kunnat driva projektet
från planeringsprocess till genomförande.
Uppföljningen visar att kostnaderna för
genomförandet understiger den bedömda
kostnaden vid startbeslut. Däremot har
kostnaderna ökat från planeringsskedet.
Ökningen beror på att projektet har genomförts under pågående trafikering,
vilket inneburit fördyrande provisoriska
lösningar. Det har även tillkommit säkerhetshöjande åtgärder i projektet.
STOcKHOLM, TeGeLBAcKeN, PROVISORISK
KAPAcITeTSåTGäRD

Kostnadsökningar har uppkommit från
plan till startbeslut och färdigställande.
ÅRSREDOVISNING 2007

Objektet har öppnats för trafik under 2007
men det kvarstår fortfarande mindre arbeten (cirka 3 procent av total budget) som
beräknas vara klara under 2008. Kostnaden efter färdigställande bygger därför på
en prognostiserad slutkostnad. Projektet
har genomförts till en något lägre kostnad
än vad som uppskattades i långsiktig plan
och vid startbeslut. Förklaringen är att genomförandet varit mer kostnadseffektivt
än beräknat.
BLeKINGe KUSTBANA, eLeKTRIFIeRING

MARIeHOLM–OLSKROKeN, TRIANGeLSPåR

Objektet har öppnats för trafik under
2007 men det kvarstår fortfarande mindre
arbeten (cirka 2,5 procent av total budget)
som beräknas vara klara under 2008. Den
planerade kostnaden har överskridits vid
såväl startbeslut som efter färdigställandet.
Det beror delvis på att projektet utökats
i olika avseenden; det har exempelvis
tillkommit kostnader för informationsanläggningar och trädsäkring. Projektet har
också drabbats av kostnader för stöld av
kopparlinor. Samtidigt har kostnadsökningar hållits tillbaka, till exempel genom
ett mer effektivt upphandlingsförfarande
för vissa delar av projektet.

Projektet har genomförts till en något lägre
kostnad än beräknad, såväl i långsiktig
plan som vid startbeslutet.

effekter för objekt öppnade för
trafik 2002

GÖTeBORG c, BReDDNING AV MIDjAN

Uppföljningen visar att projektet har genomförts till den kostnad som bedömdes
vid startbeslutet. Däremot har projektet
kunnat genomföras till en något lägre
kostnad än beräknad i plan. Minskningen
förklaras av att man använt begagnat material och att den befintliga anläggningen har
kunnat användas i större omfattning än
planerat. Dessutom har enklare produktionsmetoder kunnat användas.

Nedan presenteras en kortfattad uppföljning av viktiga effekter och samhälls-

ekonomisk lönsamhet för projekt som
öppnades för trafik 2002. För varje objekt
finns en rapport med en mer ingående
beskrivning av uppföljningarna. Där inte
annat anges är kostnaden uttryckt i 2007
års prisnivå. I tabellen redovisas också
beräknade och uppföljda nettonuvärdeskvoter (NNK). [Tabell 14 ]
OLSKROKeN, BANGåRDSOMByGGNAD

Ombyggnaden av bangården har skapat
förutsättningar för ökad kapacitet som har
kunnat omsättas i restidsvinster och minskade förseningstider. Beslutsunderlagets
bedömning av tidsvinster är i det närmaste
uppfylld. Däremot förutsatte den antagna
trafikeringen i beslutsunderlaget en fullt
utbyggd Nordlänk, vilket ännu inte är fallet. Det gör att antagandena om trafikering
och resandeefterfrågan ännu inte har
infriats. Sammantaget innebär det att den
beräknade lönsamheten för projektet bedöms ha sjunkit relativt mycket, eftersom
kostnaderna för projektet också har ökat.
NyKROPPA, TRIANGeLSPåR

Projektet förväntades i första hand ge effekt på trafikeringsmöjligheter och restider.
Uppföljningen visar att persontrafiken ökat
mer än vad som bedömdes före åtgärden.
Restidsminskningen bedöms ha nått den
nivå som antogs i beslutsunderlaget. Däremot har godstrafiken inte uppnått den bedömda nivån. Detta har tillsammans med
den ökade kostnaden lett till att lönsamheten för projektet bedöms ha minskat.

Tabell 13

Anläggningskostnad för objekt öppnade för trafik 2007, miljoner kronor
stråk
Stambanan genom övre Norrland/
Norra stambanan/Bergslagsbanan
Norra stambanan
Bergslagsbanan
Ostkustbanan
Mälarbanan
Stockholm c
Västra stambanan
Västkustbanan
Norge/Vänernbanan
Kust till kust-banan
Blekinge kustbana
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Objekt
Stax 25, Vännäs–Bastuträsk
Stax 25, Långsele–Vännäs
Stax 25, Borlänge–Långsele
Gävle–Östersund, snabbtågsanpassning
Klenshyttan, bangårdsanpassning
Mehedeby, älvkarlö och Marma resecentrum inkl statsbidrag
Kolbäck, bangårdsombyggnad
Stockholm, provisorisk kapacitetsåtgärd
Gnesta pendelstågstation
Göteborg c, breddning av midjan
Marieholm–Olskroken, triangelspår
Värnamo–Alvesta, fjärrblockering, ökad kapacitet och hastighetsanpassning
Blekinge kustbanan, elektrifiering

Beräknad kostnad
i plan
223
407
59
220
31
27
225
366
86
183
366
135
893

Beräknad kostnad
vid byggstart
228
360
139
350
47
28
345
453
92
163
348
147
1 044

Uppföljd kostnad
efter genomförande
263
368
131
395
47
26
331
488
98
163
328
131
930
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GNeSTA, PeNDeLTåGSSTATION

Uppföljningen visar att kostnadsökningar
uppkommit från långsiktig plan till startbeslut och färdigställande. Ökningarna
från långsiktig plan till startbeslut förklaras
av att projektet fick en delvis förändrad
utformning än den som var planerad.
Ökningar mellan startbeslut och färdigställande förklaras av en viss underskattning av anläggningsmassan och av ökade
projekteringskostnader för exempelvis
signalanläggningar.

VäRNAMO–ALVeSTA, FjäRRBLOcKeRING,
ÖKAD KAPAcITeT OcH HASTIGHeTSANPASSNING

Övriga resultat

Projektet drabbades av fördyringar på
grund av tidsförskjutning då kranpråmen
som skulle användas vid bygget körde in i
Essingebron.

mål OcH resUltat

Övriga resultat

MäLARBANAN, VALSKOG–ARBOGA,
DUBBeLSPåR

Mälarbaneprojektet består av följande
större delprojekt: Kungsängen–Kolbäck,
dubbelspår; Kolbäck–Arboga, hastighetshöjande åtgärder; Arboga–Örebro,
hastighetshöjande åtgärder och kapacitetsåtgärder. Åtgärden dubbelspår Valskog–
Arboga utgör en mindre del av sträckan
Kolbäck–Arboga. Eftersom effekterna av
varje delprojekt är beroende av att hela
projektet genomförts, redovisas effekter
för hela Mälarbanan.
Utbyggnaden av Mälarbanan förväntades i huvudsak ge effekt på turtäthet,
restider och komfort. Detta tillsammans
skulle leda till ett ökat resande och framför
allt ökat arbetsresande. Uppföljningen
visar att det totala resandet ökat med 190
procent sedan 1992 och att arbetsresandet ökat med 550 procent. Detta som ett
resultat av minskade restider och ökad
turtäthet. Ökningen av resandet har varit
i paritet med de bedömningar som gjordes före investeringsbeslutet. Detta trots
att priset för månadskort, studentresor
och förstaklassresor ökat i reala termer.
Däremot har priset för andraklassresor
minskat. Uppföljningen visar dock att de

prognoser som låg till grund för bedömning av resandeökningen var överskattade
i absoluta termer. Det är oklart hur stor
turtäthetsökning som projektet bedömdes
kunna resultera i.
Efter genomförandet av Mälarbaneprojektet har trafiken på sträckan ökat
kraftigt. Framför allt på sträckan närmast
Stockholm (Stockholm–Kungsängen,
Stockholm–Bålsta) har detta lett till stora
kapacitetsproblem som i förlängningen
resulterat i något sämre restider än vad
som bedömdes innan åtgärden påbörjades.
Den ökade trafiken har också lett till ökade
störningar och ökade risker för störningar.
Hela Mälarbanan kunde genomföras till
beräknad kostnad.
SVeALANDSBANAN, eSKILSTUNA–FOLKeSTA,
DUBBeLSPåR

Sträckan Eskilstuna–Folkesta var tidigare
ett enkelspår och är en mindre del av Svealandsbanan. På banan sammanförs tågen
på Svealandsbanan mellan Eskilstuna
och Arboga, tågen mellan Eskilstuna och
Västerås och godstågen mellan Eskilstuna
och Nybybruk. Kapaciteten var tidigare
otillräcklig; trafikstörningar uppkom ofta
och sträckan var en flaskhals som gjorde

det svårt att ta fram bra tidtabeller för
persontrafiken. Det huvudsakliga syftet
med projektet var inte att möjliggöra fler
tåg eller kortare restider, utan att minska
störningarna.
Effekterna på hela Svealandsbanan
är beroende av ett flertal åtgärder utmed
banan. Den största delen av ombyggnaden
färdigställdes under 1998. Det innebar en
stor förbättring för trafiken och en välkänt
stor effekt på resandet som överträffade de
flesta prognoser. Den ständiga ökningen av
resandet har medfört en ökad trafikering
och därmed en större känslighet för störningar. Bland annat på grund av detta har
antalet tåg på Svealandsbanan först ökat
för att sedan minska något. Även trafikens
upplägg har varierats. Detta har medfört
både positiva och negativa effekter för
resandet. Det är därför svårt att identifiera
effekterna av åtgärderna på delen Eskilstuna–Folkesta.
Projektet blev betydligt dyrare än beräknat. Den samhällsekonomiska lönsamheten bedöms därför ha minskat relativt
mycket. Bedömningen bygger på att effektutfall och andra förutsättningar stämmer
med det som antagits i beslutsunderlaget.

Tabell 14

effekter för objekt öppnade för trafik 2002
stråk
Mälarbanan

Objekt
Valskog–Arboga, dubbelspår

Svealandsbanan
Bohusbanan/NorgeVänernbanan

Bergslagsbanan/Inlandsbanan

Förklaring:

Planerade effekter
Kortare restid
Utökad persontrafik
Ökat resande
Ökad punktlighet
Kortare restid
Utökad persontrafik
Ökat resande
Kortare restid
Kortare transporttid
Utökad persontrafik
Utökad godstrafik

eskilstuna–Folkesta, dubbelspår
Olskroken, bangård

Triangelspår, Nykroppa

Uppföljd effekt befinner sig i nivå med eller överstiger planerad effekt.
Ingen effekt eller endast en obetydlig effekt har utfallit.

Uppfyllelse av effekter

Beräknad NNK

Uppföljd NNK

0,24

< – 0,21

0,49

– 0,06

1,80

< 1,20

0,70

< 0,04

En betydande effekt har utfallit men dock inte i nivå med planerad effekt.
Av olika skäl har en uppföljning av effekten inte varit möjlig att genomföra eller att jämföra med planerad effekt.

Tabell 15

Lönsamhet för resultatenheterna i förhållande till branschen i övrigt
Nettoomsättning mnkr
Banverket Produktion
Rörelsemarginal %
Branschgenomsnitt %
Nettoomsättning mnkr
Banverket Projektering
Rörelsemarginal %
Branschgenomsnitt %
Nettoomsättning mnkr
Banverket Telenät
Rörelsemarginal %
Branschgenomsnitt %
Nettoomsättning mnkr
Banverket järnvägsskolan
Rörelsemarginal %
Branschgenomsnitt %
Nettoomsättning mnkr
Banverket Materialservice
Rörelsemarginal %
Branschgenomsnitt % 1
1
Uppgiften saknas eftersom det inte finns någon jämförbar bransch
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2007
691
0,3
99
11,7
243
32,3
24
7,3
475
2,8

2006
667
6,0
3,0
73
12,5
9,0
251
19,4
10–20
24
1,2
3,0
296
2,4

2005
469
8,3
3,0
56
8,7
8–9
246
12,2
10–14
24
0,0
3,0
244
4,9

2004
395
1,3
2,5
41
4,9
5–8
264
– 13,3
10–12
27
– 2,2
3,0
154
7,1

ÅRSREDOVISNING 2007

åTerrapporTering: Lönsamheten för resultatenheterna i förhållande till branschen i
övrigt ska redovisas.

Det viktigaste nyckeltalet för att jämföra
lönsamheten hos resultatenheterna med
branschen i övrigt är rörelsemarginalen.
Den samlade bilden för rörelsemarginalen
i de externa uppdragen i jämförelse med
motsvarande bransch visas i tabellen på
föregående sida. Flertalet resultatenheter
visar för 2007 en rörelsemarginal som står
sig väl i denna jämförelse. Detta är också
bilden under de senaste åren. För 2007
redovisar Banverket Produktion en lägre
rörelsemarginal, till stor del på grund av en
enskild större förlustaffär. Under avsnittet Uppdragsverksamhet redovisas utöver
rörelsemarginalen ett antal kompletterande
nyckeltal för respektive enhet. [Tabell 15 ]

Bolagsverksamhet
åTerrapporTering: Verksamheter i bolagsform där Banverket är hel- eller delägare ska
redovisas.

Banverket förvaltar tillsammans med
andra intressenter aktier i två aktiebolag:
Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) och A-Banan Projekt AB (A-Banan).
Banverket är också ensam ägare av Tunnelpersonalen i Malmö AB och delägare i
Skandfast Ett HB.
Regeringen har beslutat att från och
med 2008 överföra förvaltningen av
aktierna i SVEDAB och A-Banan till regeringskansliet.
TUNNeLPeRSONALeN I MALMÖ AB

Banverket förvaltar 100 procent av aktierna i Tunnelpersonalen i Malmö AB.
Bolagets huvuduppgift är att för Citytunnelprojektets räkning hyra lokaler och att
tillhandahålla personal, utrustning och
inventarier.
SVeNSK-DANSKA BROFÖRBINDeLSeN AB
(SVeDAB)

SVEDAB ägs av staten. Aktierna har under
2007 förvaltats av Banverket och Vägverket med 50 procent vardera.
Bolagets uppgift är att förvalta de svenska
intressena i det hälftenägda ÖresundsbroÅRSREDOVISNING 2007

A-BANAN PROjeKT AB (A-BANAN)

A-Banan Projekt AB (A-Banan) är ett intressebolag. Aktierna i A-Banan förvaltas
till lika delar av Banverket och Luftfartsverket.
A-Banan har av A-Train AB (A-Train)
upphandlat byggandet, driften och finansieringen av en järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Stockholm–Arlanda
flygplats, den så kallade Arlandabanan.
Vid färdigställandet överlämnades anläggningen till A-Banan som i sin tur hyr ut
den till A-Train. A-Train har som ersättning
fått rätten att fram till 2040 bedriva flygpendeltrafik mellan Stockholms central
och Arlanda flygplats, så länge kontraktsenlig trafik upprätthålls. A-Train bedriver
trafiken under namnet Arlanda Express.
A-Banan har till uppgift att bevaka
statens rättigheter och skyldigheter enligt
Arlandabanan Project Agreement (projektavtalet) samt sedan Arlandabanan
färdigställts följa och övervaka driften av

flygpendeln och verksamheten i övrigt
på Arlandabanan. Till uppgifterna hör att
medverka till att utveckla järnvägstrafiken
på Arlanda flygplats och att i samråd med
Banverket följa frågan om en integrering
av trafiken på Arlandabanan. A-Train är
skyldig att tillhandahålla viss trafik och att
enligt en särskild överenskommelse delta
i ett samordnat förhandlingsförfarande
under A-Banans ledning, för fördelning
av trafikeringsrätt på Arlandabanan. Om
flygpendeltrafiken påtagligt inskränks ska
A-Train få en skälig ersättning. A-Banan
ska också informera Riksgäldskontoret
om händelser som kan påverka återbetalningen av det statliga villkorslånet.
Aktierna i A-Train övertogs 2004 av
Macquarie Bank Limited, som bildade ett
svenskt aktiebolag, MEIF Stockholm AB,
vars syfte är att äga aktierna i A-Train.
A-Banan har ett begränsat eget kapital
och Banverket och Luftfartsverket har
därför ställt ut en obegränsad kapitaltäckningsgaranti till förmån för bolaget. Till
grund för detta åtagande finns ett beslut i
riksdagen som meddelats verken i deras
regleringsbrev. Ett aktieförvaltar- och
samarbetsavtal har slutits mellan Banverket och Luftfartsverket. Genom att i ABanan samla de rättigheter och skyldigheter som staten enligt avtal har i projektet,
ska statens riskexponering hanteras av
bolaget. De kommersiella och tekniska
riskerna i projektet bärs enligt Projektavtalet helt av A-Train. Banverkets risk i
projektet består av åtgärder av A-Banan
eller av verket självt, vilka har påverkan på
verksamheten. En annan risk är att Banverket som ägare av A-Banan indirekt kan
påverkas vid problem med projektet.
A-Banan har genom ett så kallat backto-back-avtal med Banverket, Luftfartsverket och affärsverket SJ säkerställt statens åtagande i projektet. Rättigheter och
skyldigheter enligt back-to-back-avtalet
har förts vidare till Projektavtalet.
Om A-Train inte fullföljer sitt uppdrag
och om bolagets långivare inte utnyttjar
sin så kallade övertaganderättighet, återtar
A-Banan rådigheten över järnvägsanläggningen och trafikeringsrätten på statens
spåranläggning. A-Banan har rätt – och
under vissa förutsättningar skyldighet
– att ta över sex av de sju tågen som används i flygpendeltrafiken. För det sjunde
tåget finns ingen sådan avtalsmässig skyldighet. Från 2010 har A-Banan genom en
option möjlighet att säga upp Projektavtalet, om det visat sig att den eftersträvade
integrationen mellan lokal, regional och
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banverkeT ska bedriva en extern uppdragsverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt.

konsortiet. Verksamheten består av ekonomisk koncern- och bolagsförvaltning och
av drift- och underhållsförvaltning av de
svenska väg- och järnvägsanslutningarna
till Öresundsbron. Koncernen SVEDAB
består av moderbolaget SVEDAB och det
hälftenägda Öresundsbrokonsortiet.
Finansieringen av Öresundsbron har
skett med lån som garanteras av både den
svenska och danska staten.
Enligt regeringsbeslut ska kapitalunderskott i moderbolaget SVEDAB täckas
med aktieägartillskott. Banverket har
utfärdat en kapitaltäckningsgaranti som
avser förpliktelse att täcka moderbolaget
SVEDAB:s egna kapital. Aktieägartillskotten tillsammans med ränta ges i form av
betalningsutfästelser (reverser). Ägartillskotten lämnas med 50 procent vardera av
Banverket och Vägverket.
Som en följd av att moderbolaget
SVEDAB har balanserade vinstmedel vid
årsbokslut 2007 behöver inte något aktieägartillskott göras för 2007. Ränta på tidigare aktieägartillskott uppgår till 30,9 (30,8)
miljoner kronor under 2007. Det lämnade
kapital- och aktieägartillskottet, tillsammans med ränta, uppgår ackumulerat till
883 (852) miljoner kronor.
Trafiken på bron fortsätter att öka. Ökningen under 2007 var hela 17 (16) procent
och uppgår nu till 18 500 (15 800) fordon
per dygn. Även tågtrafiken fortsätter att
öka och antalet passagerare på tågen över
Öresund ökade med 24 (17) procent till 9,7
(7,8) miljoner.

Övriga resultat

Uppdragsverksamhet
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Övriga resultat

nationell tågtrafik sinsemellan och med
flygtrafiken inte kunnat förverkligas. Som
underlag för en sådan framtida bedömning
har riksdagen begärt en trafikpolitisk och
finansiell utvärdering av projektet.
Enligt den nya järnvägslagen krävs
tillstånd av Järnvägsstyrelsen för uppgifter
som infrastrukturförvaltare. A-Banans
ansökan om tillstånd som infrastrukturförvaltare för Arlandabanan, med uppgift
att ge trafikeringsrätt på sina anläggningar
vid Stockholms central och vid Arlanda
flygplats, har avslagits av Järnvägsstyrelsen. A-Banan och Banverket har överklagat beslutet, och frågan prövas för närvarande av länsrätten i Dalarna. Beslutet har
konsekvenser för Projektavtalet och för
A-Banans möjligheter att genomföra sitt
trafikpolitiska uppdrag.
A-Train har i strid mot avtalet satt ner
hastigheten under Arlanda. Den sänkta
tåghastigheten förstärker järnvägens
ansträngda kapacitetssituation norr om
Stockholm.
A-Banan har i enlighet med sitt uppdrag att utveckla trafiken på Arlandabanan
medverkat till att pendeltågstrafik från
Uppsala och Stockholm kommit i gång.
Som ett led i uppdraget att utveckla trafiken deltar A-Banan också i ett särskilt
samarbetsorgan – Arlanda Forum – som
under ledning av Regionplane- och trafikkontoret (RTK) skapats för att utveckla
tillgängligheten till Arlanda med kollektivtrafik och då framför allt på spår.
Projektavtalets konstruktion förutsätter
samarbete och samförståndslösningar. Det
A-Train på Arlandabanan mellan Skavsta–Rosersberg.

finns för närvarande ett flertal oklarheter
som rör projektets tekniska, ekonomiska
och trafikala utveckling, där A-Banan har
synpunkter på A-Trains informationslämning och delaktighet kring frågornas
lösning. A-Banan har föreslagit A-Train att
utifrån erhållna erfarenheter finna former
för samarbete.

Krisberedskap och höjd beredskap, skydd mot kriminalitet och
brand samt säkerhetsskydd
KRISBeReDSKAP OcH HÖjD BeReDSKAP

En plan för Banverkets krisledning har
tagits fram och den introducerades i samband med övergången till ny organisation.
Syftet med planen är att Banverket ska
kunna hantera sina uppgifter även i samband med extraordinära händelser.
Funktionen "tjänsteman i beredskap"
infördes i Banverket från och med 1 februari 2007, i samband med övergången till
ny förvaltarorganisation.
Under året har en större sektorsövergripande samverkansövning genomförts
(SAMÖ 07) där såväl Banverket som järnvägsföretag deltog. Resultatet från denna
övning har bland annat pekat på vikten av
ytterligare utveckling av Banverkets krisledning.
Under året har ett förråd med reservbromateriel avvecklats och viss övertalig bromateriel har överlämnats till Statens räddningsverk för användning vid katastrofer.
Tillgängligheten i telenätet har höjts
genom insatser med reservkraft samt
separation av framföringsvägar i knut-

punkter. Tillgängligheten vid en av driftledningscentralerna har höjts genom att
driftinstruktioner för de byggnadstekniska
systemen (el, kyla och vvs) tagits fram.
Banverket har deltagit i utvecklingen
av krishanteringsförmågan internationellt
genom arbetet i PBIST (Planning Board for
Inland Surface Transport) som sker inom
ramen för Sveriges deltagande i EAPCsamarbetet (Euro-Atlantic Partnership
Council). Metoder och procedurer för
samverkan och vissa regelverk har utvecklats och anpassats, och krishanteringsförmågan har härmed förbättrats. Arbetet
med kritisk europeisk infrastruktur har
fortsatt. Den svenska interna samordningen inom EAPC-samarbetet har under
året utvecklats ytterligare.
SKyDD MOT KRIMINALITeT OcH BRAND

Arbetet inom verksamhetsområdet har
främst omfattat omvärldsbevakning,
kundkontakter och faktainsamling i syfte
att forma strategier för kommande arbete.
SäKeRHeTSSKyDD

Under det gångna året har säkerhetsskyddsarbetet framför allt omfattat att
identifiera och besluta om säkerhetsklassade tjänster inom ramen för Banverkets
omorganisation. Dessutom har organiseringen av säkerhetsskyddet i de nya förvaltarenheterna påbörjats, där bland annat
säkerhetsskyddshandläggare har utsetts.
Arbetet med att vidareutveckla säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) för planering och genomförande har praktiserats under året.

genomförandet av den nationella
strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
Banverket redovisade den 8 oktober 2007
till Näringsdepartementet hur myndigheten samverkar med andra myndigheter
och med de aktörer som har det regionala
utvecklingsansvaret i länen, för att medverka till genomförandet av den nationella
strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning.
Viktiga aktiviteter under året har varit
processer i samband med inriktningsplaneringen, diskussioner och seminarier
kring hamnstrategiutredningen och kombiterminaluppdraget, processer för att ta
fram handlingsprogram för kollektivtrafiken (Koll framåt) samt att utveckla god
stadsmiljö i mellanstora städer (Den goda
staden).
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Under året har omfattande harmoniserings- och standardiseringsarbeten
genomförts inom en rad internationella
organ. Målet är att skapa en inre marknad
för järnvägstransporter inom EU där de
nuvarande tekniska och administrativa
hindren minimerats. Banverket har också
deltagit i omfattande benchmarking och
utvecklingsprojekt inom ramen för olika
internationella forum.

samarbete mellan Banverket och
Vägverket
Banverket och Vägverket arbetar sedan
2002 efter ett program som syftar till att utveckla samverkan mellan verken. Arbetet
leds ytterst och följs upp av verkens generaldirektörer. För att effektivisera verkens
samlade verksamhet har verksledningarna
under hösten initierat en analys av en ytterligare fördjupad samverkan mellan verken. En sådan analys har också genomförts
och den visar, grundad på erfarenheterna
hittills, att det finns stora ytterligare nyttor
ÅRSREDOVISNING 2007

av en fördjupad samverkan inom ett antal
områden.
Verkens ansvarsområden innehåller
många likheter, men också tydliga olikheter. Samverkan har naturligtvis varit och är
fortfarande koncentrerad till de områden
där de största likheterna finns. Där finns
de största nyttorna som kan bidra till verkens förmåga att nå de transportpolitiska
målen.
På det administrativa området har ett
nytt, gemensamt system för lönehantering
upphandlats, vilket verken planerar att
införa under 2008–2009. Samtidigt pågår
ett projekt för sammanslagning av verkens
lönekontor.
Inom upphandlingsområdet fortsätter den etablerade samverkan. Den har
under året omfattat marknadsbevakning
och marknadsanalys, fortsatt gemensam
utveckling av upphandlingsmodellen
FU 2000 och samverkan kring tidsplaner
och system för upphandling. Dessutom
har operativ upphandlingssamordning
inkluderande lån av personal genomförts.
Inom teknikområdet har samarbetet i
flera avseenden kommit långt; bland annat
använder verken nu gemensamma system
för kemikaliehantering och broförvaltning. Under året har verken samverkat
kring egenskaper, beständighet och miljöpåverkan för alternativa material, tunnelbyggnad, broteknik, broförvaltning,
geoteknik och undergrund.
På investeringsområdet drivs väg- och
järnvägsprojektet Bana väg i väst mellan Agnesberg och Älvängen i Göta älvs
dalgång inom ett gemensamt projekt. I
Kiruna, där väg och järnväg ska flyttas till
följd av gruvbrytningen, arbetar verken i
en hög grad av samverkan.
Under året har förslag från de statliga
utredningarna om bolagisering av delar
av Banverket och Vägverket och om en ny
transportstyrelse indikerat nya, framtida
förutsättningar för verkens verksamheter.
Verken har fått ett särskilt uppdrag för att
förbereda detta.
Ett tydligt uttryck för denna strävan är
det redan påbörjade arbetet med att göra
revideringen av verkens långsiktiga planer
som ett gemensamt projekt. Detta innefattar också metoder för kostnadskalkyler
och samhällsekonomiska kalkyler.

på ett relevant sätt ta hand om de risker
som förändringsarbetet kan ha medfört för
säkerhet och kvalitet i järnvägstrafiken.
Banverket bedriver en verksamhet som
medför stora risker. Stora komplicerade
investeringsprojekt innebär risker av flera
slag. Riskerna kan till exempel vara av
teknisk, finansiell eller administrativ karaktär. Felaktiga riskbedömningar kan ha
stor betydelse för ett lyckat genomförande.
Det är viktigt att säkerheten för personalen
hålls på en mycket hög nivå, inte minst vid
arbete i trafikerade spår.
Banverkets riskhanteringsarbete har
resulterat i att ett antal nya kritiska risker
identifierats, vilket medfört att ”Banverkets samlade riskanalys” har uppdaterats
och kompletterats. De nya riskerna berör
Banverkets ledning och styrning, punktlighetsproblematiken, ny lagstiftning från
EU, Järnvägsstyrelsens tillståndsprövning,
bolagiseringen av konkurrensutsatta enheter samt investeringsprojekt. Dessa och
tidigare identifierade risker i ”Banverkets
samlade riskanalys” är föremål för särskild
uppmärksamhet och uppföljning.
Banverket strävar efter att riskhanteringen ska bli en alltmer integrerad del av
systemet för ledning och styrning. Integreringen syftar till att skapa förutsättningar
för ett utökat och effektivare arbete med
riskanalyser, vilket kan bidra till bättre underlag för verksamhetens styrning och beslut. Riskanalysen ska vara ett instrument
för att i styrningen säkerställa att risker
identifieras, värderas, att nödvändiga åtgärder vidtas samt att styrningen fokuserar
på det som är kritiskt för att Banverket ska
nå sina mål och bedriva arbetet på ett säkert sätt. Risker kan aldrig helt undvikas,
men det är viktigt att riskerna är kända och
värderade.
I det pågående arbetet med att utveckla
verksamhetssystemet och dess processer
ingår att beakta och tydliggöra riskhanteringens integrering. I det övergripande
regelverket finns krav på hur arbetet ska
bedrivas. Det pågår ett arbete med att implementera regelverket. Banverket strävar
efter ökad harmonisering av riskanalysarbetet, med utökat metodstöd och tydlig
dokumentation.

risker och riskhantering
En stor del av Banverkets riskhantering
under 2007 har inriktats mot förändringsarbetet i den nya organisationen. Arbetet
har syftat till att identifiera, värdera och
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Under 2007 har Banverkets olika internationella åtaganden kartlagts. Därefter
har verkets ledning beslutat om en internationell strategi som innebär att verket
ska fokusera det internationella arbetet på
färre men kraftfullare åtaganden. Effektiviseringen av Banverkets internationella
arbete kommer att fortsätta under 2008.
Under 2007 har Europeiska unionen
(EU) lagt en rad åtgärds- och lagförslag
som kommer att påverka den svenska
transportsektorn. Banverket har i samråd
med den svenska regeringen och regeringskansliet deltagit i arbetet med att säkerställa att svenska förutsättningar beaktas och att svenska ståndpunkter 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 har under 2007 varit
 EU:s åtgärdsplan för godslogistik, som
bland mycket annat omfattar särskilda
godskorridorer för järnväg
 EU:s grönbok för gods- och personbefordran i städer
 avtal om finansiering av järnvägsinfrastruktur
 det tredje järnvägspaketet, som omfattar lokförarkörkort, passagerarrättigheter och framkomlighet för funktionshindrade.

Övriga resultat

Internationellt arbete

BanVerKets VerKsamHet

Banverkets
verksamhet

Banverkets verksamheter delas in i att utveckla Banverkets järnvägsnät, leverera tåglägen samt
sektorsuppgifter. I alla dessa verksamheter eller roller arbetar Banverket för en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Utveckla Banverkets järnvägsnät
Leverera tåglägen
Sektorsuppgifter och myndighetsutövning
Uppdragsverksamhet
Administration
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En översyn av planeringsprocessen har
påbörjats för att förbättra de delar av
processen som Banverket råder över. För
närvarande ligger fem järnvägsplaner för
tillåtlighetsprövning. De mest kritiska är
Kirunaprojektet och två etapper av projektet Bana väg i väst. Ett fördröjt beslut för
dessa projekt kommer att leda till förseningar och fördyringar. Av de 13 järnvägsplaner som fastställts under året har två
överklagats: Botniabanan, delen Stöcke–
centrala Umeå och Motala–Mjölby, delen
Norrsten–Mjölby. Den första har vunnit
laga kraft under året. Den senare har lett
till avvikelser i Banverkets järnvägsnätsbeskrivning, och det finns en stor risk för
ytterligare fördyringar och förseningar på
grund av långsam hantering. [Tabell 16a och 16b ]

större projekt
KIRUNA

Under 2007 har 143 miljoner kronor betalats ut till Banverket i EU-bidrag för olika
järnvägsinvesteringar. Bidragen ges som
finansiellt stöd till EU:s transeuropeiska
nätverk (TEN). Stödet används både för
att planera och bygga järnväg. Bland de
projekt som under 2007 fått bidrag finns
Citybanan, Citytunneln och triangelspår
i Göteborgs hamn. [Tabell 17 ]

LKAB:s gruvbrytning i Kiruna kommer
att påverka staden och dess infrastruktur.
Sprickbildningen från gruvbrytningen
går något fortare än enligt prognosen,
men detta föranleder inte en förändring
av Banverkets tidsplan. Projektet bedrivs i
mycket nära samarbete med Kiruna kommun, LKAB, Vattenfall och Vägverket.
Banverket har tecknat avtal med LKAB om
finansieringen för de tidiga skedena, fram
till och med järnvägsplan, systemhandling
och detaljprojektering. Projektet följer och
håller tidsplanen i stort. Kirunaprojektet är
uppdelat i tre delprojekt:
 befinTlig järnväg: Reservmaterial,
övervakningssystem och åtgärdsplan
har tagits fram för att säkerställa en
säker trafik på den befintliga järnvägen.
 krafTförSörjning: Byggnaden till den
nya omformarstationen är klar och
installationsarbeten pågår. Kraftförsörjningsanläggningen beräknas vara i drift
april 2008.
 ny järnväg: Begäran om tillåtlighetsprövning för byggande av ny järnväg i
Kiruna är överlämnad till regeringen.
Den nya järnvägen beräknas vara klar
2012.

Tabell 16 a

Tabell 16 b

Tabell 17

Kostnader för nyinvesteringar,
miljoner kronor

Finansiering av nyinvesteringar,
miljoner kronor

Projekt för vilka TeN-bidrag
har utbetalats, tusen kronor

Investeringsverksamheten har under
året påverkats av arbetet med förslaget
till reviderad framtidsplan. Revideringen
utfördes på regeringens uppdrag och
överlämnades i juni. Revideringen har gett
bättre kunskap om totalkostnaden och
riskerna. Hänsyn har också tagits till känd
kostnads- och marknadsutveckling sedan
den förra planen. Den reviderade planen
är inte beslutad.
De ramar som aviserats i budgetpropositionen under hösten innebär att åtgärder
krävs för att hålla de aviserade ramarna.
I budgetprocessen har Banverket därför
föreslagit projekt som kan skjutas framåt i
tiden. Detta berör främst Ådalsbanan och
Haparandabanan.
På leverantörsmarknaden ser Banverket att marknaden fortfarande är mycket
het, vilket påverkar intresset för att lämna
anbud. Det påverkar också kostnadsläget i
anbuden, men det har ändå inte resulterat
i kraftiga prisökningar. Endast i enstaka fall
har Banverket tvingats avbryta upphandlingar till följd av svag konkurrens och
dålig prisbild.

Kiruna
ådalsbanan
citybanan Stockholm
Hallandsås
citytunneln Malmö
Bana väg i väst
Investeringar, övrigt
summa
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2007
0
710
492
655
1 596
658
5 147
9 258

2006
0
528
277
446
1 666
639
3 908
7 464

2005
0
401
335
440
1 108
248
4 668
7 200

eU-bidrag till
järnvägsinvesteringar

Anslagsfinansiering
Lånefinansiering av eloch teleanläggningar
Lånefinansiering av
prioriterade projekt
Övrig lånefinansiering
Intäkter och bidrag
summa

2007
7 110

2006
5 368

2005
5 433

617

749

477

1 235
–89
385
9 258

1 097
174
76
7 464

791
335
164
7 200

Projekt
citybanan (studier)
citytunneln (bygg)
Triangelspår i Göteborgs hamn (bygg)
totalt (utbetalt till Banverket)

Bidrag
18 874
113 355
10 434
142 663
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Att utveckla Banverkets järnvägsnät innebär att Banverket planerar och bygger ut
järnvägsnätet för dagens och morgondagens resenärer och transportköpare.

Utveckla Banverkets järnvägsnät

utvecKla BanverKets järnväGsnät

BanVerKets VerKsamHet

Utveckla Banverkets järnvägsnät

Ådalsbanan

På grund av begränsad medelstilldelning
för projektet kan sluttiden 31 augusti
2010 inte hållas. Ny sluttid beräknas bli
slutet av 2011. Projektet, som består dels
av att upprusta dagens järnväg, dels av att
bygga ny järnväg, har även påverkats av
den överhettade marknaden och av förändringar i innehållet, i form av utökade
bulleråtgärder. Järnvägsplanen för Bollstabruk–Norr Nyland, Birsta och Dynäs
vann laga kraft under 2007. Därmed har
samtliga järnvägsplaner för Ådalsbanan
vunnit laga kraft. Banverket har tecknat
avtal om genomförande av resecentrum
med Kramfors kommun och Härnösands
kommun. Under året har flera stora entreprenader startats: Krokbergstunneln,
Bjässholmstunneln, Murbergstunneln och
Härnösands resecentrum.
cITyBANAN STOcKHOLM

Den 31 maj 2007 beslutade regeringen, efter
att kommuner, landsting och regionerna
runt Mälardalen erbjudit ytterligare regional medfinansiering, att Citybanan ska
genomföras. Citybanan består av en sex kilometer lång tunnel genom centrala Stockholm, från Stockholms södra till TomteNya broar vid bygget av triangelspår vid
Marieholm i Göteborg.
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boda. Två nya stationer byggs vid City och
Odenplan. Järnvägsplanen har ställts ut
och beräknas bli klar för fastställelse under
första halvåret 2008. Systemhandlingen är
fastställd. Arbetet med detaljplan pågår parallellt. All projektering av bygghandlingar
pågår. Flera förberedande arbeten, som
till exempel ytterligare arbetstunnlar och
förstärkningsarbeten i ledningstunnlar och
tunnelbanan, har kommit i gång. Två av
åtta vattendomar har vunnit laga kraft. Projektet ska utöver tunneln och de två stationerna även bygga om spåren mellan Älvsjö
och Årsta, inklusive en bro. Ombyggnaden
är nödvändig för Citybanans funktion. För
denna del pågår arbetet med järnvägsplan.
Tidsplanen för projektet är fastställd och
trafikstarten planeras till 2017.
HALLANDSåS

Tunnelbygget i Hallandsås fortsätter.
Projektet omfattar 12,8 kilometer dubbelspår, varav 8,6 kilometer i två parallella
enkelspårstunnlar. Tunneldrivningen sker
med tunnelborrmaskin. Den södra randzonen har varit besvärlig. Totalt är cirka 50
procent av huvudtunnlarna färdigställda.
Borrningen ligger i dag cirka tio månader
efter tidsplanen. Förbehandling av den 300
meter långa Möllebackzonen pågår, dels
genom frysning, dels genom injektering.
I dag har cirka 18 000 av de totalt 41 000
elementen tillverkats, vilka ska appliceras
av tunnelborrmaskinen som en vattentät
inklädnad av tunnlarna. Åsens besvärliga
bergförhållanden och stora mängder
grundvatten gör projektet svårt och har
orsakat flera problem genom åren. Projektet beräknas vara klart 2012.

BANA VäG I VäST

Projektet omfattar dubbelspårsutbyggnad av sträckan Göteborg–Trollhättan.
Under året har fyra större entreprenadupphandlingar avslutats. Projektet håller
tidsplanen, med planerad trafikstart på
anläggningen i sin helhet 2012. På delsträckan Marieholm–Olskroken har ett
triangelspår byggts och tagits i trafik. Övriga delar av etappen pågår. På etapperna
Trollhättan–Velanda, Torbacken–Hede,
Älvängen–Agnesberg pågår byggnation.
För etappen Velanda–Prässebo pågår
projektering av bygghandlingar. För övriga etapper tas tillåtlighetshandlingar nu
fram. För Hede–Älvängen pågår utställningen av järnvägsplanen och för delen
Agnesberg–Marieholm pågår arbetet med
järnvägsplanen. Vattendomen för delen
Lärje–Olskroken är klar. Ansökan om vattendom för arbeten i Göta älv är inskickad
till Vattendomstolen. Projektet väntar på
tillåtlighet för delen Lärje–Olskroken.

genomförande av
banhållningsplan
I årsredovisningen ska genomförda investeringar under år 2007, 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 18 redovisas investeringsvolymen per stråk och hur stor del av banhållningsplanen som har genomförts eller
påbörjats. Angivna belopp inkluderar
investeringar som genomförts med extern
finansiering. [Tabell 18 ]

cITyTUNNeLN MALMÖ

VäSTRA STAMBANAN

Citytunnelprojektet omfattar cirka 17 kilometer järnväg, varav 6 kilometer i två parallella tunnlar under Malmö. Det mesta av
schaktarbetet är avslutat, och betongarbete
och tunnelborrning är nu i fokus. De båda
tunnelborrmaskinerna har nu borrat mer
än halva sträckan. Båda maskinerna har
under året passerat bergrummet vid Triangeln, där de servats. Stora och komplexa
betongarbeten pågår i bergrummet för den
nya underjordiska stationen vid Triangeln.
Vid Malmö C, där den nya underjordiska
stationsdelen byggs, börjar betongarbetena gå mot sitt slut. Bygget av stationens
konstruktion i Hyllie är i stort sett färdigt.
Den första järnvägsentreprenaden inom
projektet är i gång. Spåren byggs och järnvägsteknik installeras från Öresundsbanan
in mot Hyllie.

Gnesta regionaltågstation/pendeltågstation har tagits i trafik under året. Järnvägsutredningen Floda–Aspen pågår och omtag behövs, bland annat utifrån projektet
Kraftsamling Väst.
SÖDRA STAMBANAN

Tillåtlighetsprövningen av järnvägsutredningen Arlöv–Flackarp har inte kommit
till beslut. En förhandlingsman för region
Skåne är utsedd och förhandlingarna har
pågått under hösten. Burlövs kommun har
sagt nej till kompromissförslag. Järnvägsutredning pågår även på Ostlänken, delen
Åby–Linköping (ny bana).
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OSTKUSTBANAN

Ombyggnaden av Uppsala bangård och
resecentrum fortsätter. Arbetet med järnvägsplanen för Skutskär–Furuvik har
avbrutits på grund av att projektet är borttaget ur framtidsplanen. Plattformarna
på Gävle C har handikappanpassats.
Tre nya lokalstationer för Upptåget har
färdigställts mellan Tierp och Gävle. Järnvägsplaner har vunnit laga kraft för mötesstationerna Tjärnvik och Jättendal. Arbetet
med bygghandlingar pågår för Gävle–
Sundsvall, ökad kapacitet/framkomlighet.
Byggnationen väntas starta under 2010.

ATC-åtgärder i Borlänge och för gång- och
cykelport i Insjön.
STAMBANAN GeNOM ÖVRe NORRLAND

Arbetet på Umeå bangård går enligt
planerna. Markarbetena pågår. De järnvägstekniska arbetena påbörjas 2008.
Genomförandet av Luleå bangård, etapp 1
och 2, pågår och beräknas vara klart 2008.
Byggnation pågår för ny mötesstation i
Brattby och i Notviken. Sträckan Vännäs–
Bastuträsk är godkänd för trafik med
största tillåtna axellast 25 ton, även om
vissa tilläggsarbeten återstår.
NORRA STAMBANAN

Snabbtågsanpassningen mellan Gävle och
Östersund är färdigställd. ATC och utökad
rangeringsmöjlighet har införts i Ånge.

DALABANAN

GODSSTRåKeT GeNOM BeRGSLAGeN

Förstudie pågår för hastighetshöjande
åtgärder på sträckan Avesta Krylbo–
Uppsala. Bygghandlingar är framtagna för

Dubbelspårsutbyggnaden Motala–Mjölby
regleras i två separata järnvägsplaner. För
sträckan Motala–Norrsten är järnvägs-

Tabell 18

Uppföljning av investeringar enligt banhållningsplanen,
miljoner kronor 2
Banhållningsplanen 2007
Västra stambanan
Södra stambanan
Västkustbanan
Kust till kustbanan
Ostkustbanan
Dalabanan
Stambanan genom övre Norrland
Norra stambanan
Godsstråket genom Bergslagen
Bergslagsbanan
Norge/Vänernbanan
Värmlandsbanan
Skånebanan
jönköpingsbanan
älvsborgsbanan
Mälarbanan
Svealandsbanan
Sala–Oxelösund
Nynäsbanan
Mittbanan
Malmbanan
Stockholm
Göteborg
Malmö
Godsstråket genom Skåne
Haparandabanan
ådalsbanan
Blekinge kustbana
Övriga stråk
Statsbidrag till regionala spårfordon
Övrigt
totalt

Kostnad
enligt plan
1 186
4 719
8 660
2 158
2 909
257
2 001
407
4 365
963
6 229
376
157
437
499
1 932
1 475
47
533
148
227
10 159
1 894
8 208
1 066
2 670
4 353
710
5 659
4 500
12 407
91 311

Utfall
2007
140
102
1 082
141
366
6
216
79
119
50
645
2
21
6
3
134
18
1
86
37
115
795
188
1 545
57
341
712
176
305
629
747
8 865

Utfall
2004–2007
485
447
3 459
343
1 195
40
1 089
417
1 039
173
2 500
32
55
94
46
451
81
38
117
182
270
2 806
494
5 064
81
488
1 874
819
1 041
1 725
2 201
29 147

Utfall
i%
41
9
40
16
41
15
54
105
24
18
40
8
35
21
9
23
6
82
22
123
119
28
26
62
8
18
43
115
18
38
18
32

2
I tabellen jämförs utfallet mot kostnaderna enligt gällande banhållningsplan. ett förslag till
revidering av planen har tagits fram under året. Den reviderade planen är inte beslutad, varför
den inte redovisas ovan. Observera att värden i tabellen är presenterade i olika prisnivåer. Kostnad enligt plan är i prisnivå 2004-01. Utfallsvärden är presenterade i löpande prisnivå. I Utfall i
procent blir värdet lite för högt, eftersom beräkningen inte tar hänsyn till prisnivåskillnaden.
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Malmtåg söder om Vassijaure.
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KUST TILL KUSTBANAN

Fjärrstyrningen på sträckan Värnamo–
Alvesta togs i drift vid årsskiftet 2007/2008.
Byggnationer pågår för fjärrstyrning på
Borås–Värnamo, Emmaboda–Kalmar och
Nybro bangård. Projekten beräknas vara
klara vid årsskiftet 2008 /2009. Därefter är

hela sträckan från Borås till Kalmar fjärrstyrd, med undantag för Värnamo. Plankorsningar har åtgärdats på hela sträckan
Borås–Kalmar.

Utveckla Banverkets järnvägsnät

VäSTKUSTBANAN

Förutom tunnelbygget genom Hallandsås
pågår även utbyggnad av dubbelspår mellan Torebo och Heberg (Falkenberg) och
mellan Förslöv och Ängelholm, med planerad trafikstart 2008 /2009 respektive 2010.
Systemhandling är framtagen för funktionsanpassning av bangården i Ängelholm, med planerad trafikstart årsskiftet
2009 /2010. Arbetet med avkortade tågvägar i Helsingborg C har färdigställts under
året. Järnvägsutredning pågår för Ängelholm–Maria, dubbelspår. I Helsingborg
medverkar Banverket i Helsingborgs stads
utredning om Södertunneln och förstudien
för Helsingborg C–Maria, dubbelspår.

planen utställd, medan den är fastställd
för sträckan Norrsten–Mjölby. Den
senare planen är överklagad. Dubbelspåret beräknas vara klart under 2012. För
Hallsberg–Degerön har endast mindre
åtgärder genomförts i avvaktan på vidare
utredning av kapacitetsförstärkning. I
Tälle på sträckan Hallsberg–Nässjö pågår
byggandet av en ny omriktare för elkraftanläggningen. Sanering av förorenad mark
pågår i Avesta Krylbo.

NyNäSBANAN

Under året har utbyggnaden av dubbelspår
och plattformar på stråket påbörjats. Projektet har kunnat tidigareläggas på grund
av att regeringen godkänt att Banverket får
ta lån från Stockholms läns landsting för
att kunna bygga dubbelspåret från Västerhaninge till Tungelsta och mötesstationer i
Segeräng och Hemforsa. Söder om Västerhaninge pågår plattformsförlängningar.
MITTBANAN

En ny bangård har byggts i Klenshyttan
under året.
Utveckla Banverkets järnvägsnät
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BeRGSLAGSBANAN

Åre resecentrum har färdigställts under
året. Östersund har utrustats med säkerhetsstystemet ATC. Plattformsförlängningar pågår på stråket.

NORGe/VäNeRNBANAN
MALMBANAN

Det stora projektet på stråket är Bana väg i
väst (Göteborg–Trollhättan) som pågår för
fullt i olika skeden. Förutom det är utbyggnaden till dubbelspår mellan Öxnered och
Trollhättan färdigställd sedan tidigare.

Kirunaprojektet pågår, och förutom det
pågår byggandet av en ny mötesstation i Tolikberg, bangårdsförlängningar i Torneträsk
och Ljuså, samt en ny spåranslutning i Aitik.

SKåNeBANAN

STOcKHOLM

På stråket har plattformsåtgärder genomförts i Tyringe och Bjuv under året, och
motsvarande arbete pågår i Klippan.

I Stockholmsområdet pågår inte bara projektet Citybanan. Ett nytt signalställverk
håller på att byggas i Karlberg. Dessutom
pågår en större förstärkning av kraftförsörjningen i Stockholmsområdet, för att
säkerställa försörjningen av dagens anläggning och kommande utbyggnader. Projektet Tegelbacken är färdigställt. Ombyggnaden på den södra infarten till Stockholm
har i syfte att tillfälligt öka spårkapaciteten i
avvaktan på utbyggnaden av Citybanan.

ning, har färdigställt systemhandlingarna
och går nu över till att ta fram bygghandlingar. Projektet genomförs bland annat
för att anpassa bangården till de nya förutsättningarna med genomgående trafik till
och från Citytunneln.
GODSSTRåKeT GeNOM SKåNe

Järnvägsutredningen för delen Kävlinge–
Arlöv ligger hos regeringen för tillåtlighetsprövning. Utredningen är överklagad.
Järnvägsutredning pågår på delen Malmö–
Trelleborg. Arbetet med järnvägsplan och
systemhandling pågår på delen Åstorp–
Teckomatorp. Anpassningen av hamnspåren i Trelleborg har i en första etapp
färdigställts, men ytterligare etapper behöver anpassas. Hamnspårsanpassningen
har kunnat tidigareläggas på grund av att
regeringen godkänt att Banverket får ta lån
från Trelleborgs hamn.
BOTNIABANAN

jÖNKÖPINGSBANAN

Arbete pågår med systemhandlingar för
att åtgärda brister mellan Falköping och
Nässjö.
MäLARBANAN

Bangårdsombyggnaden i Kolbäck har
färdigställts och öppnats för trafik. Säkerhetssystemet ATC har uppgraderats
på sträckan Sundbyberg–Kallhäll. Under
året har järnvägsutredningen fortsatt på
sträckan Tomteboda–Kallhäll.
SVeALANDSBANAN

Järnvägsutredning pågår för dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Södertälje–
Eskilstuna.
Montering av vägskyddsanläggning.

Botniabanan genomförs av ett projektbolag som ägs av staten och berörda kommuner. Projektet redovisas därför inte i
Banverkets resultat- och balansräkning.
Huvuddelen av byggprojektet är genomfört och ett etappvis färdigställande är
planerat till perioden 2008–2010. Arbetet
med kraftförsörjningen på banan har påbörjats under året, eftersom Banverket har
fått tillstånd för markåtkomst. Banverket
har fått alla miljötillstånd för att genomföra projektet i sin helhet, även den sista
etappen Husum–Umeå.

GÖTeBORG

I Göteborgsområdet är ombyggnaden
av den så kallade midjan färdigställd och
tagen i trafik. Midjan är den smala passage
som tågen till och från Göteborg C måste
passera. Ombyggnaden leder till ökad
kapacitet och minskad risk för förseningar.
Byggnation pågår av godstågsviadukten på
sträckan Olskroken–Gubbero. Viadukten
byts ut, eftersom den gamla är uttjänt.
Utredningar pågår kring signalanläggningarna i området.

NORRBOTNIABANAN

Järnvägsutredning pågår för sträckan
Robertsfors–Skellefteå–Piteå.
HAPARANDABANAN

Upprustningen av sträckan Boden–Kalix
pågår. Järnvägsplanen för elektrifieringen
har vunnit laga kraft i december. För delen
Liftmotorvagn för kontaktledningsarbeten.

MALMÖ

Byggandet av Citytunneln fortsätter, se
ovan. Kapacitetsåtgärder för sträckan
Arlöv–Malmö fortsätter. Järnvägsanläggningen för spåren mot Södra stambanan
är tagen i trafik, medan anläggningen för
växling mellan höger- och vänstertrafik
för trafiken till och från Kontinentalbanan
har en planerad trafikstart till påsken 2008.
Därefter är hela anläggningen tagen i trafik. Projektet Malmö C, bangårdsanpass34
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åDALSBANAN

Projektet Ådalsbanan beskrivs ovan. Det
pågår utredningar om järnvägens framtida
trafikering i och genom Sundsvall.
BOHUSBANAN

Upprustningsarbete med införande av
fjärrstyrning mellan Göteborg och Uddevalla pågår. Under året har dessutom
återställningsarbeten efter skredolyckan i
Småröd (norr om Uddevalla) genomförts.
BLeKINGe KUSTBANA

Elektrifieringen av Blekinge kustbana har
färdigställts och den avstängda banan har
tagits i trafik igen.

STATSBIDRAG TILL FORDON

Sedan år 2004 har Banverket betalat
ut statsbidrag till trafikhuvudmän, för
investeringar i spårfordon för regional
kollektivtrafik. Bidraget är femtio procent av de bidragsgrundande hyres- eller
investeringskostnaderna. Under 2007
har Banverket betalat ut 629 miljoner
kronor i form av statsbidrag. Bidrag för
investeringar har under året betalats ut till
Storstockholms lokaltrafik (SL) för investeringar i nya pendeltåg och till Skånetrafiken och Västtrafik för deras investeringar
i nya regionaltåg. Dessutom har bidrag
för hyres- eller leasingkostnader betalats
ut till Hallandstrafiken, Upplands lokaltrafik, Värmlandstrafik, Tåg i Bergslagen,
Länstrafiken i Jämtlands län, Länstrafiken i
Västernorrland och till X-trafik.
ÖVRIGA åTGäRDeR

ÖVRIGA STRåK

På Västerdalsbanan pågår projekteringen
av ett nytt trafikstyrningssystem. Genomförandet är planerat till 2008–2010. En förstudie pågår om ett eventuellt dubbelspår
mellan Södertälje och Södertälje hamn.
STATSBIDRAG TILL KOLLeKTIVTRAFIKANLäGGNINGAR

Under året har cirka 111 miljoner kronor
betalats ut i statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar. Bland de anläggningar som har fått bidrag finns Gnesta
pendeltågstation, Uppsala, Bollnäs och
Härnösand resecentrum samt ett antal
statsbidragsberättigade plattformsutrustningar. Kostnaderna ingår i redovisningen
per stråk.
ÅRSREDOVISNING 2007

En strategi och plan för införandet av
ERTMS, ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem för järnvägar, i Sverige har
tagits fram som en del i arbetet med revidering av banhållningsplanen. Den planering som EU initierat för införandet av
ERTMS på sex namngivna godskorridorer
har genomförts för fyra av korridorerna.
De berörda länderna har undertecknat
avsiktsförklaringar om ett införande för
respektive korridor. För korridor B som
berör Sverige, är arbetet med att nå en
avsiktsförklaring inte avslutat.
Alla projekt och aktiviteter kopplade
till ERTMS har samlats under ett ERTMSprogram. Där ingår bland annat teknisk utveckling, införandeprojekt, utbildning och
sektorsfrågor. En sektorssammansatt sty-

relse leder arbetet i programmet. Tre större
utvecklingsprojekt har startats under året,
specifikationsarbete har genomförts och
upphandlingar pågår. Dessa projekt avser
ombordutrustning för fordonen samt markutrustning för nivåerna 1 och 2. Projektet
som syftar till att utveckla ombordutrustning drivs gemensamt med Jernbaneverket
i Norge.
Installationer av ERTMS på Botniabanan pågår för fullt och det första ERTMSutrustade fordonet i Sverige har testats
framgångsrikt på sträckan Örnsköldsvik–
Husum. Förutom på Botniabanan pågår
utvecklings- och införandeprojekt för Västerdalsbanan med införande 2009, Ådalsbanan 2010, Citytunneln och Malmö C
2010 samt Haparandabanan 2011.
Förutsättningarna för ett eventuellt
nationellt system för statligt stöd till fordonsutrustning diskuteras mellan företrädare för järnvägsföretagen och Banverket.
Grunden till detta är skillnaden i tid mellan
kostnad och nytta för järnvägsföretagen
när de inför ERTMS i fordonen.
ERTMS är planerat att införas i Citytunneln vid trafikstarten i december 2010.
Ett samarbete har därför inletts mellan
Sverige och Danmark i avsikt att utforma
ett avtal som reglerar åtagandena när
ERTMS införs i Öresundsområdet. Vid
trafikstarten krävs att både svenska och
danska fordon som trafikerar Citytunneln
har ERTMS-utrustning.
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Kalix–Haparanda, ny kustnära järnväg,
vann järnvägsplanerna inom Haparanda
kommun laga kraft under december.

Utveckla Banverkets järnvägsnät

Ett malmtåg på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik.

BanVerKets VerKsamHet

Leverera tåglägen

leverera tåGläGen
Att leverera tåglägen innebär att Banverket producerar och säljer kapacitet på
spåren till järnvägsföretag och trafikorganisatörer.

driftledning
Driftledningen utförs av Banverket, Leveransdivisionen. I driftledningen ingår
bland annat att bereda och fastställa kapacitetstilldelning 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. Enheten svarar även
för trafikinformation till järnvägsföretag
och resenärer. Den operativa driftledningen
består av trafikledning, eldriftledning och
trafikinformation. Trafiken fjärrstyrs från
åtta driftledningscentraler och utöver det
styrs ett antal stationer lokalt. Kostnaden
2007 för den totala driftledningen inklusive
trafikinformation var 667 (645) miljoner
kronor. Under 2006 med fortsättning 2007
har driftledningens förmåga att nationellt
hantera störningar i trafiken förstärkts genom att en riksoperativ verkställande och
samordnande enhet har tillsatts. Banverket
har också tillsatt funktionsledare för ledning, fjärr- och tågklarering, trafikinformation, ban- och eldriftledning med uppgift
att utveckla och samordna dessa uppgifter.
Driftledningens förmåga har på ett kraftfullt
sätt förstärkts med hjälp av dessa åtgärder.

Fastställelse av tågplan
Banverket behandlar ansökningar om
infrastrukturkapacitet från den som har
rätt att utföra eller organisera trafik. Kapacitetstilldelningen ska vara icke-diskriminerande och konkurrensneutral. Tilldelningen görs i en planeringsprocess som
resulterar i en tågplan som omfattar såväl
internationell som nationell trafik, planerade banarbeten samt reserv- och restka36

pacitet. Inför planeringsprocessen publicerar Banverket en järnvägsnätsbeskrivning,
och när den tas fram samråder Banverket
med järnvägsföretag och trafikorganisatörer. Inom den ettåriga tågplanen finns ett
justeringstillfälle. Det är denna möjlighet
som Banverket utnyttjat för att tillmötesgå
önskemålet om att kunna ändra tidtabellerna i juni, även om tågplanen numera
följer den internationella tidscykeln på ett
år och med ansökan i april.
Under 2007 har kapacitetsutnyttjandet
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 samordning och tvistlösning, kan Banverket förklara en del av
infrastrukturen överbelastad. Banverket
kan även i förväg förklara infrastrukturen
överbelastad om det finns en uppenbar
risk för kapacitetsbrist. Med erfarenhet
från 2007 års kapacitetstilldelning har Banverket för vissa tidsperioder 2008 beslutat
om överbelastning för sträckorna Jakobsberg/Skavstaby–Älvsjö/Flemingsberg (inklusive Stockholms central), Olskroken–
Sävedalen och Iggesund–Sundsvall. För
överbelastningen i Stockholmsområdet
har även en kapacitetsanalys enligt järnvägslagen genomförts. Analysen föreslår
åtgärder för att komma till rätta med de
kapacitetsbegränsningar som identifierats.

rangering
Under 2006 upphandlade Banverket rangertjänster på godsbangården i Hallsberg.
Efter det första året av den konkurrensutsatta upphandlingen av rangertjänsterna
har Banverkets förmåga att kapacitetstilldela ökat och kunskapen om vilka faktorer
som påverkar en rangerbangård har blivit
större. Detta gör att Banverket har bra för-

utsättningar att utveckla förfrågningsunderlaget inför kommande upphandlingar.
Entreprenaden har också inneburit att
Banverket har ett avtal med entreprenören
om hur anläggningen ska användas, vilket
gör att det finns en reglering, till skillnad
mot övriga rangerbangårdar.

drift och underhåll samt
reinvesteringar
Banverket har under 2007 fått extra medel,
125 miljoner kronor, för att satsa mer på
underhåll i storstadsområden, i första läget
Stockholm och Mälardalen. Bland annat
har en spårpatrull inrättats, med uppgift
att snabbt gripa in när fel uppstår. Motsvarande byggs också upp runt Uppsala.
Denna framgångsrika kraftsamling har
minskat både antalet fel och de tågförseningar som följer av felen. Med hjälp av
förstärkt underhåll och investeringar i
kapacitet ska antalet tågförseningstimmar
som drabbar resenärerna halveras. Under
slutet av 2007 initierades motsvarande i
Västsverige och i Öresundsregionen.
Banverket beställer underhållsverksamheten från en egen resultatenhet
eller genom upphandling i konkurrens.
Andelen som utsätts för konkurrens ökar
varje år, med utgångspunkt i en plan för
konkurrensutsättning. En del i arbetet är
att säkerställa att det finns tillräckligt med
entreprenörer som är villiga att bedriva
underhåll.
Konkurrensutsättning av underhållsverksamheten har inneburit sänkta kostnader. Kontraktens pris per spårmeter
blir allt lägre. En stor del upphandlas som
funktionsentreprenader, det vill säga
Banverket köper en i förväg fastställd
kvalitet på banan, såsom tillåtet antal fel,
spårlägeskvalitet med mera. Samtidigt
avgör entreprenören, med utgångspunkt i
genomförda besiktningar och underhållsÅRSREDOVISNING 2007

kronor, vilket är en liten minskning från
2006.
De största reinvesteringarna under
2007 var spårbytet mellan Kiruna och
Riksgränsen på Malmbanan, spårbytet
mellan Grevaryd och Alvesta på Södra
stambanan, spårbytet mellan Bollnäs och
Ljusdal på Norra stambanan och byte av
Södertälje klaffbro på Västra stambanan.
[ Tabell 19a och 19b ]

Drift, underhåll och trafikledning uppgår till 5 031 miljoner kronor, en ökning
med knappt 140 miljoner kronor från
2006. Underhållet står för merparten av
ökningen. Cirka 60 miljoner kronor är en
justering mellan anslaget för administration och anslaget till drift, underhåll och
trafikledning. Verksamheten tekniskt stöd,
133 miljoner kronor (106), ingår från 2007
i omkostnaderna för underhåll, vilket förklarar ökningen för den posten.

Tabell 19 a

Tabell 19 b

Kostnader för drift, underhåll samt reinvestering,
miljoner kronor

Intäkter och bidrag för drift, underhåll
samt reinvesteringar, miljoner kronor

Trafikplanering
Levererad kapacitet och trafikinformation
Övrig trafikledning
Summa driftsledning
Omkostnader underhåll
Avhjälpande underhåll
Förebyggande underhåll
Utbyte av defekta betongsliprar (DeF-sliprar)
Övrig anläggningsskötsel
Övrigt underhåll
summa underhåll
Övrigt
summa övrigt
Anslagsfinansierade reinvesteringar
Lånefinansierade reinvesteringar el och tele
summa reinvesteringar
summa drift, underhåll samt reinvestering
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2007
59
544
64
667
507
661
1 276
57
399
5
2 905
–40
–40
1 073
426
1 499
5 031

2006
60
529
57
645
416
649
1 093
132
394
9
2 693
–12
–12
1 018
547
1 565
4 891

2005
53
514
42
609
359
651
1 074
240
379
6
2 709
–103
–103
973
561
1 534
4 749

Banavgifter
Reinvesteringar
Övrigt drift och underhåll
summa drift och underhåll

2007
529
109
38
676

2006
491
11
27
529

2005
472
5
68
545
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Banverket har också bedrivit ett antal
utvecklingsprojekt som på sikt ska ge ett
effektivare underhåll. Fungerande metoder
för styvhetsmätning av spåret genomförs
som ett europeiskt samarbete. Ett annat
område är utvecklad smörjteknik för att
förlänga livslängden på räler och hjul.
Detta utförs i samarbete med järnvägsföretagen. Ett projekt handlar om att ta
fram ett hjälpverktyg för uppföljning av
anläggningens tillstånd och för prioritering
av underhåll. Utvecklingsprojektet ”akustisk teknik” syftar till att hitta alternativa
lösningar för att reducera buller från spår
och fordon. Ett projekt innefattar bättre
mätsystem för räfflor och vågor på rälens
farbana. Projektet axellast 25 ton ska leda
till ökade möjligheter att förutse spårets
nedbrytning och en bättre förståelse för
orsaken.
Underhållet ska planeras och prioriteras utifrån industriers och järnvägsföretags behov av trafikupplägg. Det är inte
bara trafikvolymen som är avgörande vid
prioritering, utan också bedömningen av i
vilka trafikupplägg olika bandelar ingår i.
Det tidigare etablerade stråktänkandet har
därmed utvecklats i en riktning som bättre
ska motsvara kundernas behov.
De större utbyten och upprustningar
(reinvesteringar) som genomförs har i
princip samma mål som det förebyggande
underhållet, det vill säga att säkerställa och
återställa banans kvalitet. Men eftersom
åtgärderna kostar mycket pengar prioriteras varje enskild åtgärd, medan underhåll
i stället prioriteras för hela sträckor. Reinvesteringarna uppgick till 1 499 miljoner

Leverera tåglägen

föreskrifter, vilka åtgärder som ska utföras
på banan. Genom återkommande ”byggmöten” där entreprenören och beställaren
Banverket medverkar, och med hjälp av ett
fungerande underhållssystem där entreprenören rapporterar, säkerställer Banverket en god kunskap om banans kvalitet.
I övrig anläggningsskötsel ingår elförbrukning till infrastrukturen (lampor,
växelvärme), snöröjning, supportavtal med
mera. Banverkets kostnader för snöröjning
har minskat med knappt 40 miljoner kronor, vilket beror på mildare vintrar men
också på en effektivare snöröjning, som
kan vara en konsekvens av konkurrensutsättningen. Däremot har kostnaderna för
elförbrukning ökat de senaste två åren till
följd av högre elpriser. Distributionen av el
omsätter cirka 1,2 miljarder kronor per år.
Banverkets egna elkostnader uppgick 2007
till 146 miljoner kronor (123).
Ett projekt som har bedrivits med stor
framgång är trädsäkringen. Längs de prioriterade stråken tas träd bort för att minska
riskerna för skador på kontaktledning och
spår i samband med storm. Åtgärderna
kommer att ge framtida effekter, främst
genom minskade kontaktledningshaverier.
I början av 2007 tog Banverket beslut om
en underhållsstrategi. I beslutet ingick
förutom ett antal strategier också råd och
riktlinjer för hur strategierna ska tillämpas.
Underhållet ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt med avseende på järnvägnätets hela livscykel. Det här har medfört
ett flertal nya rutiner och arbetssätt, och
införandet av dessa förenklas i Banverkets
nya organisation.
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Sektorsuppgifter och myndighetsutövning

seKtorsuppGifter och myndiGhetsutövninG
Banverket har som sektorsmyndighet ett
ansvar för att utvecklingen inom järnvägssektorn ligger i linje med de transportpolitiska målen. Banverket följer utvecklingen
i sektorn genom att 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 sektorsuppgifter. Forskning, utveckling och demonstration (FUD), samordning av sektorns internationella arbete och
kompetensförsörjning till järnvägssektorn
är exempel på sådana sektorsuppgifter.
Banverkets arbete för att tillsammans
med övriga aktörer utveckla järnvägen
har under året fortgått inom Sektorsrådet
för järnvägen. Där ingår för närvarande
representanter för Rikstrafiken, Näringslivets transportråd – för transportköpare,
Branschföreningen Tågoperatörerna,
Transportindustriförbundet, Sveriges
hamnar, Sveriges lokaltrafikförening
(SLTF), Swedtrain, Jernhusen, Resenärsforum, Sveriges kommuner och landsting
samt Banverket. Sektorsrådet arbetar för
att utveckla och effektivisera samarbetet
inom sektorn, med utgångspunkt från

varje organisations roll och uppgift.
Banverkets arbete för ett jämställt
transportsystem och en ökad tillgänglighet
för funktionshindrade, liksom arbetet med
trafikinformation och stationsfrågor, har
fortsatt under 2007. Flera av dessa frågor
har ingått i arbetet med det nationella
handlingsprogram för kollektivtrafikens
långsiktiga utveckling som Banverket utarbetat tillsammans med Vägverket, i bred
dialog med sektorns företrädare. Arbetet
har genomförts på uppdrag av regeringen
och avrapporterades den 31 december
2007. Handlingsprogrammet fokuserar på
vissa prioriterade områden, bland annat
information, bokning och biljetthantering,
effektivitet och tillgänglighet i bytespunkterna samt på tillgänglighet för funktionshindrade.
Under 2007 har flera initiativ tagits för
att hantera bristen på arbetskraft inom
järnvägssektorn. Ett exempel är webbportalen Järnvägsjobb, som Banverket med
flera står bakom.
Under året har Banverket även arbetat
med ett prioriterat nät, där kollektivtrafiken
ska vara tillgänglig för funktionshindrade
senast 2010. Den FUD-verksamhet som
är inriktad mot banhållning finansieras

av banhållningsmedel, medan övrig FUD
finansieras av sektorsmedel. [Tabell 20a och 20b ]

Forskning, utveckling och
demonstration
åTerrapporTeringSkrav: Forskning och
utveckling uppdelat på FUD-områden och
FUD-utförare samt större FUD-projekt som
påbörjats eller avslutats under året ska
redovisas.

Banverket ansvarar för sådan forskning,
utveckling och demonstration (FUD) som
behövs för att utveckla järnvägssektorn
och försörja hela samhället med ökad
kunskap om spårtrafikens utvecklingsförutsättningar. Banverkets FUD-program
gäller för perioden 2006–2011. FUDprogrammet har en uttalad målsättning
att öka engagemanget i europeiska forskningssamarbeten. Detta sker främst genom
medverkan i EU- och UIC-projekt samt
på strategisk nivå genom engagemang i
European Rail Research Advisory Council
(ERRAC). Genom att delta i ERRAC får
Banverket möjlighet att föra fram forskningsområden som är angelägna från ett
svenskt och nordiskt perspektiv.

Tabell 20 a

Tabell 20 b

Kostnader för sektorsuppgifter, miljoner kronor

Intäkter för sektorsuppgifter, miljoner kronor

Övergripande sektorsinsatser
Forskning, utveckling och demonstration (FUD)
Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
Bidrag till Inlandsbanan
Bidrag till Öresundsbrokonsortiet
Beredskap
summa
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2007
117
52
7
115
267
19
577

2006
141
50
6
108
263
22
590

2005
130
50
5
108
255
22
570

Beredskap
Sektor, övrigt
summa

2007
19
8
27

2006
22
8
30

2005
22
17
39
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BANVeRKeTS NyA FUD-PROceSS

Banverket kommer i fortsättningen att
integrera FUD med den övriga utvecklingsverksamheten. FUD-programmet
framhåller vikten av forskningens nyttiggörande. Detta kommer ännu tydligare
att prioriteras. Banverkets FUD utgår från
behov och nyttor, och forskningsprojekten
följs upp med avseende på resultat och
genomförande.
STÖRRe AVSLUTADe PROjeKT

Banverket vill särskilt framhålla resultaten
av tre EU-projekt som ingår i det sjätte
ramprogrammet. Här har Banverket och
svensk järnväg fått möjlighet att arbeta i
större projekt som främjar utvecklingen av
den europeiska järnvägsbranschen.
Projektet Sustainable Bridges avslutades
i december 2007. Den totala projektbudge-

Det viktigaste resultatet för järnvägsförvaltarna är fyra så kallade guidelines för tillståndsbedömning och inspektion, analys
av laster och bärighet för befintliga broar,
övervakningssystem och förstärkningsmetoder. Dessa dokument har utformats så,
att de kan införas direkt hos järnvägsförvaltningarna.
QCity (Quiet City Transport) är ett
projekt som studerar buller från väg och
järnväg. Projektet har 27 parter från 10
länder. Det leds av ett svenskt konsultföretag, Acoustic Control. Banverket deltar
i projektet som enda järnvägsförvaltning.
Charmec stöttar Banverket. Syftet är dels
att ta fram enhetliga metoder för att mäta
och kartlägga inom vilka områden bullerstörningar förekommer, dels att ta fram
konkreta kostnadseffektiva infrastrukturlösningar för att reducera buller. Den
del som omfattar järnväg håller på att
avslutas. Det resultat som kommit fram

SJ's tåg Regina och motorväg i Göteborg.

är förtroendeingivande och det kommer
att kunna nyttjas praktiskt. Detta gör att
ett stort järnvägsproblem, nämligen buller, kommer att kunna hanteras bättre och
kostnadseffektivare.
EUROPAC är ett projekt med målet
att påskynda den tekniska integreringen
av EU:s järnvägar. Projektet har studerat
problemet med nedrivning av kontaktledningar och vad som kan göras för att
förebygga detta. Bakgrunden till projektet
är att nedrivna kontaktledningar medför
stora kostnader för operatörer, infrastrukturförvaltare och samhället. Järnvägens
trovärdighet som ett punktligt trafikslag
försämras också. I takt med att mer järnvägstrafik kommer att passera gamla
gränser i ett allt mer öppet Europa, får inte
störningarna öka om järnvägen ska kunna
konkurrera. Frågan är därför hur fordon
som inte tidigare trafikerat en bana kommer att fungera mot den befintliga kontaktledningen och om krävs det några begränsningar för att inte äventyra tågdriften.
I projektet har 6 länder deltagit med totalt 16 företag och institutioner. Projektet har
letts av SNCF, den franska järnvägen. Från
Sverige har Banverket och KTH deltagit.
Banverket har genom detta projekt fått
tillgång till ett beräkningsprogram som

Tabell 21 a

Tabell 21 b

FUD-kostnader per forskningsområde, tusen kronor

FUD-kostnader per utförare, tusen kronor

Stödja nyttiggörandet av FUD inom spårtransportsektorn
Utforma, främja och värdera spårtransportlösningar
Stärka spårtransportsystemets säkerhet,
trygghet och miljöanpassning
Utveckla banhållning och spårtrafik
summa

ÅRSREDOVISNING 2007

2007
2006
2005
787 1 025
908
36 999 40 064 34 613
14 411 13 236 14 259
37 753 42 512 36 827
89 950 96 837 86 607

Universitet/högskolor
Forskningsinstitut
Konsultbolag etc.
Banverket internt
summa

2007
59 318
13 855
11 634
5 143
89 950

2006
58 611
18 499
16 099
3 628
96 837

2005
55 583
15 895
11 944
3 185
86 607
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FUD-programmets inriktning utgår i
huvudsak från två viktiga dokument. Det
första är ”Framtidsplan för järnvägen
2004–2015”, som utifrån regeringens vision 2030 för transportsektorn beskriver
förväntningar på infrastruktursatsningar
i järnvägstransportsystemet. Det andra är
Banverkets ”Sektorsprogram för järnvägen
2002”.
Kostnaderna för FUD 2007 framgår
av tabellerna 21 a och 21 b. I posten ”konsultbolag etc.” ingår Banverkets bidrag till
de forskningsprojekt som bedrivs inom
Internationella järnvägsunionen (UIC) och
inom EU. [Tabell 21a och 21b ]

ten var cirka 100 miljoner kronor. Konsortiet bestod av 32 deltagande parter från 12
länder, varav 6 järnvägsförvaltningar. Från
svensk sida deltog Banverket, Skanska, Luleå Tekniska Universitet, Chalmers, Lunds
Tekniska Universitet, SGI och KTH.
Högre hastigheter och axellaster ställer
ytterligare krav på en översyn av bärigheten hos järnvägsbroar. Att förstärka och
livstidsförlänga befintliga broar är betydligt kostnadseffektivare än att byta broar.
Syftet med projektet har varit att
 öka transportkapaciteten (högre axellaster och /eller hastigheter) på befintliga broar, genom förbättrade analysoch värderingsmetoder
 förbättra förstärknings- och reparationsmetoder och reducera trafikstörningarna
 öka det befintliga brobeståndets livslängd
 förbättra förvaltningen av broar.

Sektorsuppgifter och myndighetsutövning

Exempel på sådana områden är
 högre axellaster och hastigheter för
godståg på befintliga spår med persontågstrafik
 hur järnvägen kan bidra till regionförstoring
 kunskap som behövs för att underlätta
”dörr till dörr-resor”.

vi kan använda för framtida analyser och
utredningar. Vi har också fått kunskap om
olika mätsystem för att förebygga att kontaktledningar rivs ned.

BanVerKets VerKsamHet

Sektorsuppgifter och myndighetsutövning

SATSNING På FORSKNING
OM KOLLeKTIVTRAFIK

Banverket har tillsammans med Vägverket
och Vinnova tagit fram forskningsprogrammet ”Framtidens personresor”. Programmet utlystes första gången 2007 och
har en total programbudget på 50 miljoner
kronor. Banverket bidrar med 10 miljoner
kronor. Programmet kommer att utlysas
minst en gång till.
Programmet är ett resultat av ställningstaganden i den samlade strategin för
FUD till stöd för utveckling av ett hållbart
och effektivt transportsystem som Vinnova, i samverkan med andra forskningsfinansiärer, under våren 2004 utarbetade
på Näringsdepartementets uppdrag. Även
i den transportpolitiska propositionen
”Moderna transporter för framtiden” (proposition 2005 /06:160) betonas behovet
av att Banverket, Vägverket och Vinnova
samverkar i ett gemensamt forskningsprogram inom kollektivtrafikområdet.
Behovet av ett gemensamt program inom
kollektivtrafikområdet framfördes också i
Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande
”Kollektivtrafik med människan i centrum”
(SOU 2003:67).

Kollektivtrafiken måste därför utvecklas
tekniskt och organisatoriskt för att nå
upp till de politiska målen. För att åstadkomma detta behövs dels forsknings- och
utvecklingsinsatser, dels ett effektivare
utnyttjande av forskningsresultaten.
Trafikhuvudmän, operatörer och andra
ansvariga organ har dock små egna resurser och behöver därför stöd från forskare
och konsulter för att utveckla verksamheten. Det finns därför ett stort behov av att
aktivt föra in resultat från forsknings- och
utvecklingsprojekt i planeringen och utförandet av kollektivtrafik. Detta sker genom
att involvera aktörerna i formuleringen
av frågeställningar, projektgenomförande
och genom seminarier.
Tolv forskningsområden har identifierats och sammanförts till fem övergripande teman:
 ökat kunskapsflöde, kompetensuppbyggnad och implementering
 resenärernas krav och behov
 trafiksystem, fordon och bebyggelse
 organisation, finansiering och styrning
 kollektivtrafikens samhälleliga förutsättningar och roll.
Vid utlysningen beviljades stöd till 21 projekt. Information om dessa projekt finns på
Vinnovas webbplats www.vinnova.se.

Bidrag till Inlandsbanan och
Öresundsbrokonsortiet
INLANDSBANAN

Inlandsbanan omfattar sträckorna Mora–
Brunflo och Östersund–Gällivare. Banan
förvaltas av Inlandsbanan AB (IBAB) som
ägs av de 15 kommunerna längs banan.
IBAB:s verksamhet finansieras genom trafikavgifter och genom bidrag från staten.
Under 2007 har Banverket betalat ut totalt
115 miljoner kronor till IBAB för banunderhåll och trafikledning.
Godstrafiken på Inlandsbanan, räknat
i bruttotonkilometer, har minskat under
2007. Det beror framför allt på konkurs i
järnvägsföretag och på den milda vinterns
effekt på transporterna av biobränsle.
Turisttrafik bedrivs via ett dotterbolag,
Grand Nordic AB. Turisttrafiken och övrig
persontrafik räknat i personkilometer har
fortsatt att öka under 2007.
IBAB har också bedrivit försöksverksamhet i form av persontrafik fredag–söndag på sträckan Östersund–Sveg. [Tabell 22 ]
ÖReSUNDSBROKONSORTIeT

Enligt ett beslut av regeringen betalar Banverket till Öresundsbrokonsortiet de trafikavgifter som järnvägstrafiken ska stå för
enligt avtalet om byggande av Öresundsförbindelsen. För 2007 betalade Banverket
267 (263) miljoner kronor.

Tabell 22

Transportarbete på Inlandsbanan
Godstransportarbete i miljoner tonkilometer
Personkilometer i miljoner kilometer

2007
75
6

2006
108
5

2005
113
3

Bro i stenkonstruktion på Inlandsbanan söder om Porjus.
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extern uppdragsverksamhet
Omfattning och resultat för den externa
uppdragsverksamheten framgår av nedanstående tabell. [Tabell 23 ]
Resultatenheternas del av den externa
uppdragsverksamheten redovisas mer
utförligt i avsnittet om den samlade redovisningen av resultatenheternas verksamhet.
Den del av den externa uppdragsverksamheten som utförs av Banverkets förvaltande enheter utgörs till stor del av
försäljning av el till företag som bedriver
tågtrafik. Syftet med denna verksamhet

är att erbjuda tågtrafiken el till låga och
stabila priser. Det finns inget ekonomiskt
överskottsmål i denna verksamhet. De
ökande intäkterna återspeglar en ökande
volym tågtrafik och stigande elpriser. I de
förvaltande enheternas uppdragsverksamhet ingår också uppdrag i anslutning
till Banverkets byggande av nya järnvägssträckor. Inte heller för denna uppdragsverksamhet finns något ekonomiskt överskottsmål. Som större pågående uppdrag
av detta slag kan nämnas byggande av
järnvägsstationer åt berörda kommuner
i anslutning till projekten Citytunneln i
Malmö och Citybanan i Stockholm.
I den externa uppdragsverksamheten
ingår tjänsteexport. I enlighet med tjänsteexportförordningen (1992:192) paragraf 8

Tabell 23

elförsäljning
Intäkter
Resultat
Övriga externa uppdrag
Intäkter
Resultat
summa extern uppdragsverksamhet övriga
Intäkter
resultat
totala intäkter externa uppdrag
totalt resultat externa uppdrag
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resultatenheter
Resultatenheternas verksamhet omfattar
utredningar, projektering, projekt- och
byggledning, järnvägsentreprenader samt
bygg-, drift- och underhållsproduktion
inom järnvägsspecifika områden. Andra
tjänster som tillhandahålls är materialförsörjning, nätkapacitet för IT, telefoni,
utbildning och datatjänster. Enheterna
finansierar sin verksamhet genom intäkter
från uppdrag som beställs i huvudsak av
de förvaltande enheterna i verket, men
även av externa företag.
Banverket handlar upp ny- och ombyggnadsverksamhet samt projektering i

Tabell 24

Tjänsteexport, miljoner kronor

extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor
teletjänster
Intäkter
Resultat
entreprenad- och konsultverksamhet
Intäkter
Resultat
Utbildningsverksamhet
Intäkter
Resultat
materialförsörjning
Intäkter
Resultat
summa extern uppdragsverksamhet resultatenheter
Intäkter
resultat

lämnas nedan en separat resultatrapport
över tjänsteexportverksamhet. [Tabell 24 ]

2007

2006

2005

243
76

251
43

247
22

790
13

740
48

520
43

24
2

24
0

24
–1

475
9

296
7

244
12

1 532
100

1 311
98

1 035
76

1 009
0

946
0

775
0

435
0

634
0

503
0

1 444
0

1 580
0

1 278
0

2 976
100

2 891
98

2 313
76

entreprenadtjänster
Teletjänster
Övriga tjänster
summa
1

Intäkter
2007 2006 2005
122
37
30
17
19
19
10
2
0
150
58
50

Kostnader
2007 2006 2005
–160 –37 –38
–12 –16 –17
–9
–2
–1
–181 –55 –56

Resultat 1
2007 2006 2005
–38
0
–8
4
3
2
1
0
0
–32
3
–6

Resultat = resultat efter finansnetto
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Uppdragsverksamhet

Huvuddelen av uppdragsverksamheten
utförs av Banverkets resultatenheter.
Banverkets resultatenheter utför också
uppdrag till Banverkets förvaltande del.

BanVerKets VerKsamHet

uppdraGsverKsamhet

BanVerKets VerKsamHet

Uppdragsverksamhet

konkurrens enligt bestämmelserna i lagen
om offentlig upphandling. Det innebär att
den entreprenadverksamhet som bedrivs
inom Banverket Produktion och verksamheten inom Banverket Projektering är fullt
konkurrensutsatt. Drift- och underhållsverksamheten upphandlas delvis på motsvarande sätt. Det innebär att Banverket
Produktion delvis är konkurrensutsatt.
För dessa enheter gäller ekonomiska villkor som är konkurrensneutrala. Samtliga
enheter bedriver extern uppdragsverksamhet i någon utsträckning.
Styrningen inom Banverkets resultatenheter utövas genom krav från ägaren
Banverket under så företagsliknande former som möjligt. Det innebär att Banverket
i styrningen ställer krav på nyckeltal och
avkastning som är i paritet med branschen.
Företagsliknande former innebär också
att styrningen utgår från det regelsystem
som gäller för företag. De belastas därmed av ”skatt” och lämnar utdelning. För
att uppnå konkurrensneutralitet sker en
intern anpassning av de sociala avgifterna
till samma nivå som för privata företag för
enheten Banverket Produktion.
Enheterna Banverket Produktion och
Banverket Industridivisionen slogs sam-

man från och med 1 januari 2007, med
namnet Banverket Produktion. Jämförande uppgifter för 2006 och 2005 har
omräknats. Sammanslagningen var ett led
i att förbättra samordning och konkurrensmöjligheter. Banverket har under året
beslutat att slå samman enheterna Banverket Telenät och Banverket IT från och med
1 juni 2007, med namnet Banverket ICT
(Information and Communication Technology). Den ekonomiska integrationen
kommer att genomföras från och med 1 januari 2008. För 2007 redovisas de gamla
enheterna var för sig.
Banverket och resultatenheterna Banverket Produktion och Banverket Projektering har under året deltagit i regeringens
utredning om eventuell bolagisering av
dessa enheter och motsvarade enheter
hos Vägverket. Utredningens förslag är
att Vägverket Produktion bolagiseras från
och med 1 januari 2009 och att Banverket
Projektering och Vägverket Konsult slås
samman och bolagiseras från och med
1 januari 2009. För Banverket Produktion
föreslås en bolagisering från och med
1 januari 2010. Inget beslut har ännu fattats
med anledning av utredningens förslag.

ReSULTATRäKNING, BALANSRäKNING
OcH NycKeLTAL FÖR BANVeRKeTS
ReSULTATeNHeTeR

Den sammanlagda nettoomsättningen för
resultatenheterna har under året ökat med
654 miljoner kronor till 6 028 (5 374) miljoner kronor. Samtliga enheter utom Banverket IT har haft en tillväxt under året. Banverket Produktion står för 88 procent av
ökningen. Banverket IT sänkte sina priser i
slutet av 2006 och visar därför inte tillväxt i
kronor men väl i produktionsvolym.
Andelen externa uppdrag ökade endast marginellt till 25,4 (24,4) procent och
uppgår nu till 1 532 (1 311) miljoner kronor.
Andelen interna uppdrag tagna i konkurrens fortsätter att öka och uppgår till 45,7
(42,1) procent.
Produktionskostnadernas andel av nettoomsättningen minskade till 84 procent
efter att ha legat på 86 procent både under
2006 och 2005. Försäljningskostnaderna
minskade, men administrationskostnaderna ökade med 24 miljoner kronor till
407 (383) miljoner kronor. Förändringarna
kan i huvudsak förklaras av de omklassificeringar mellan försäljningskostnader
och administrationskostnader som Banverket Telenät har gjort.

Tabell 25

Tabell 26

Resultaträkning för Banverkets resultatenheter,
miljoner kronor

Balansräkning för Banverkets resultatenheter,
miljoner kronor

nettoomsättning
Produktionskostnader
Bruttoresultat
Försäljningskostnader
Administrationskostnader
jämförelsestörande poster
Övrigt
rörelseresultat
Finansnetto
resultat efter finansnetto

2007
2006
2005
6 028 5 374 5 244
–5 087 –4 636 –4 538
940
739
706
–96
–104
–94
–407
–382
–341
0
0
0
33
21
19
470
273
291
–64
–60
–67
406
213
224

tillgångar
Anläggningstillgångar
Lager och pågående arbeten
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
summa tillgångar
eget kapital och skulder
Internt eget kapital
årets resultat
summa eget kapital
Avsättningar
Interna långfristiga lån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
summa skulder
summa eget kapital och skulder

2007-12-31
2 510
478
1 340
0
4 328

2006-12-31
2 260
544
1147
0
3 951

2005-12-31
2 421
537
1 155
0
4 113

1 408
241
1 649
26
1 092
75
1 487
2 679
4 328

1 322
111
1 433
33
1 178
63
1 245
2 518
3 951

1 195
171
1 365
32
1 254
59
1 403
2 748
4 113

Projekt Hallandsås, tunnelarbete med
tunnelborrmaskin TBM och lining.
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Banverket Produktion inklusive
Industridivisionen
Den 1 januari 2007 slogs Banverket Produktion samman med Banverket Industridivisionen under namnet Banverket
Produktion. Efter sammanslagningen har
Banverket Produktion stärkt konkurrenskraften och fått en bättre balans mellan
drift och underhåll när det gäller entreprenader och är en komplett entreprenör
i järnvägsbranschen. I anslutning till sammanslagningen har beslut fattats om en ny

Tabell 27

Nyckeltal
Andel externa uppdrag av total, %
Andel interna konkurrensutsatta uppdrag, %
Rörelsemarginal totalt, %
Rörelsemarginal externa uppdrag, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Soliditet, %
Investeringar exkl. telefoni och infrastruktur, mnkr
Investeringar i telefoni och infrastruktur, mnkr
Kassaflöde efter investeringar, mnkr
Antal tillsvidareanställda vid årets slut

2007
25,4
45,7
7,8
7,0
16,5
15,6
38,1
122
62
47
3 956

2006
24,4
42,1
5,1
8,0
9,8
7,9
36,3
138
113
236
4 012

2005
19,8
43,3
5,5
8,2
11,0
12,3
33,2
162
46
–257
4 048

nyckeltalsdefinitioner
rörelSeMarginal: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
ränTabiliTeT på SySSelSaTT kapiTal: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt kapital.
SySSelSaTT kapiTal: Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.
ränTabiliTeT på egeT kapiTal: årets resultat (efter dispositioner och intern skatt) i förhållande
till genomsnittligt eget kapital.
SolidiTeT: eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resenär vid Arlanda station.

Tabell 28

Resultatenheternas verksamhet, miljoner kronor

Intäkter
Kostnader
resultat
Finansnetto
årets resultat

ÅRSREDOVISNING 2007

extern
uppdragsverksamhet
2007
2006
2005
1 532
1 311
1 035
–1 425
–1 205
–949
107
106
86
–7
–8
–10
100
98
76

Interna
konkurrensutsatta uppdrag
2007
2006
2005
2 755
2 261
2 270
–2 597
–2 250
–2 243
158
11
27
–5
–5
–1
153
6
26

Interna ej
konkurrensutsatta uppdrag
2007
2006
2005
1 741
1 802
1 939
–1 535
–1 645
–1 761
206
157
178
–52
–48
–56
154
109
122

2007
6 028
–5 557
470
–64
406

Totalt
2006
5 374
–5 101
273
–60
213

2005
5 244
–4 953
291
–67
224
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Rörelseresultatet har utvecklats positivt
och blev 470 (273) miljoner kronor, vilket
är en ökning med 72 procent och det bästa
sedan verksamheten med resultatenheter
startades 1998. Rörelsemarginalen ökade
till 7,8 (5,1) procent. Resultat efter finansnetto blev 406 (213) miljoner kronor efter
det att finansnettot endast ökat marginellt
trots räntehöjningar under året.
Balansomslutningen är större än jämförelseåren. På tillgångssidan har anläggningstillgångarna ökat med 250 miljoner
kronor till 2 510 (2 260) miljoner kronor
efter ytterligare övertagande av Mobisir-

organisation från och med den 1 januari
2008. Verksamheten bedrivs i fem affärsområden: service, entreprenad, maskin, tele
och verkstad. Inom affärsområdet service
är ungefär två tredjedelar av den svenska
marknaden konkurrensutsatt och den konkurrensutsatta delen fortsätter att öka.
Nettoomsättningen ökade under året
med 575 miljoner kronor till 4 316 (3 741)
miljoner kronor. Nettoomsättningen innefattar lägre priser, som ett direkt resultat av
den ökade konkurrensen och prispressen
på marknaden, men också större volymer
inom samtliga affärsområden utom området verkstad. De prisjusteringar som gjorts
är i princip endast indexuppräkningar.
Inom affärsområdet service har tidig säsongstart, stormen Per, snöoväder, översvämningar och den varma hösten och
vintern bidragit till en omsättningsökning
på 194 miljoner kronor till 1 991 (1 797) miljoner kronor. Till ökningen hör också de
särskilda åtgärder som genomförts i Stockholmsområdet för att förbättra punktligheten: kraftsamling Mälardalen.
Affärsområdet entreprenad har haft en
hög beläggning med många större spårbytesprojekt och andra större entreprenader
samt gynnats av den långa arbetssäsongen.

Uppdragsverksamhet

Signalunderhåll.

anläggningar (408 miljoner kronor) från
Banverkets förvaltardel. Avskrivningarna
var mindre än 2006. Lager och pågående
arbeten har minskat, vilket kan förklaras
av den långa arbetssäsongen.
På skuldsidan ökar det egna kapitalet,
avsättningar till periodiseringsfond och leverantörsskulder. Efter genomförda utdelningar under 2007 på 74,8 (73,4) miljoner
kronor har det egna kapitalet ökat till 1 649
(1 433) miljoner kronor. [Tabell 25, 26, 27 och 28 ]
Banverket Produktion, Banverket Projektering och Banverket ICT publicerar för
2007 egna årsrapporter. Där redovisas och
kommenteras respektive resultatenhets
resultat och verksamhet mer utförligt.

BanVerKets VerKsamHet

Uppdragsverksamhet

Nettoomsättningen ökade med 430 miljoner kronor till 1 981 (1 551) miljoner kronor.
Sammanslagningen mellan Banverket Produktion och Banverket Industridivisionen
har påverkat verksamheten positivt eftersom samordningen av resurser har kunnat
förbättras. Den ojämna fördelningen av
arbeten över landet och över tiden ställer
dock stora krav på flexibilitet och rörlighet.
Tendensen med företagsförvärv och
samarbete mellan konkurrenter i järnvägsbranschen har förstärkts under året. Banverket Produktions två främsta konkurrenter är Strukton med Svensk Banproduktion
AB samt Balfour Beatty Rail. Dessa internationella företag har under 2007 gjort företagsförvärv i Sverige, Norge och Danmark.
Andelen försäljning till andra kunder
än Banverket uppgår till 16 (18) procent
eller 691 (667) miljoner kronor. Den konkurrensutsatta försäljningen uppgår nu till
74 (67) procent.
Banverket Produktion gör sitt bästa
resultat någonsin trots omfattande förändringar i den egna organisationen och
hos den dominerande kunden Banverket.
Rörelsemarginalen uppgår till 4,1 (1,2)
procent och rörelseresultatet till 178 (45)
miljoner kronor. Ägarens långsiktiga krav
är 3,5 procent. Resultatet har påverkats
negativt av ett spårbytesprojekt i SkelbaekKöge i Danmark, 38 miljoner kronor, och
positivt av försäljning av spårbytesmaskin
för 11 miljoner kronor. Effektiviseringsarbete pågår för att fortsätta att sänka kost-

naderna. Antalet anställda har fortsatt att
minska. [Tabell 29 och 30 ]
Banverket Produktion har under året
deltagit med information till regeringens
utredning om en eventuell framtida bolagisering 2010.

Banverket Projektering
Banverket Projektering bedriver konsultverksamhet med inriktning på järnvägsanläggningar. Specialkompetens finns inom
utredningar, projektering och projekt- och
byggledning. Verksamheten omfattar
samtliga steg i byggandet av järnväg, från
tidiga skeden till förvaltning.
Nettoomsättningen ökade under året
till 447 (420) miljoner kronor. Årets första
månader påverkades av oklarheter om
Banverkets framtida ekonomiska ramar.
Mot slutet av året hade dock orderstocken
återtagit normala nivåer med cirka fyra

Tabell 29

Tabell 30

Resultaträkning, miljoner kronor
extern
uppdragsverksamhet
2007 2006 2005
Intäkter
691 667 469
Kostnader
–689 –627 –430
resultat
2
40
39
Finansnetto
–2
–1
–1
årets resultat
0
39
38

Interna konkurrensutsatta uppdrag
2007 2006 2005
2 505 1 821 1 855
–2 373 –1 836 –1 870
132 –15 –15
–6
–6
–2
126 –21 –17

banverkeT produkTion
Interna ej konkurrensutsatta uppdrag
2007 2006 2005
1 120 1 253 1 345
–1 075 –1 233 –1 292
44
20
53
0
–2
–2
45
18
51

Totalt
2007 2006 2005
4 316 3 741 3 669
–4 138 –3 696 –3 592
178
45
77
–8
–9
–5
170
36
72

Resultaträkning, miljoner kronor
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Nyckeltal

banverkeT produkTion

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

2007 2006 2005
4,1
1,2
2,1
18,7
4,7
7,8
11,4 –0,1
6,2
50,5 43,5 41,8
950
968
990
88
110
133
131
–2
–3
3 159 3 205 3 264

Tabell 32

Tabell 31

extern
uppdragsverksamhet
2007 2006 2005
Intäkter
99
73
56
Kostnader
–88 –64 –51
resultat
12
9
5
Finansnetto
1
0
0
årets resultat
12
9
5

månaders beläggning. Försäljningen till
kunder utanför Banverket fortsatte att öka
till 99 (73) miljoner kronor, delvis till nya
kunder men också som en följd av arbeten
som underkonsult åt konkurrenter som
fått kontrakt av Banverket. Banverket är
alltjämt den största kunden och svarar
för 78 (83) procent av nettoomsättningen.
Prisökningarna per såld konsulttimme har
jämfört med tidigare år stannat på måttliga
3 procent. Rörelseresultatet uppgår till 34
(35) miljoner kronor och rörelsemarginalen stannade trots ett starkt sista kvartal på
7,7 (8,2) procent, vilket är lägre än ägarens
krav på 9 procent. Under året har inget
rörligt lönetillägg, baserat på marknadsrelaterade mål utgått. Debiteringsgraden för
2007 var 74,0 (72,2). Personalomsättningen,
beräknat utifrån antalet årsanställda, har
under året ökat och uppgår till 13,0 (9,5)
procent. Av de 41 som anställts kom 9 från
Banverket och av de 60 som slutat pensionerades 12 och 15 fick anställning på andra
banverksenheter. [Tabell 31 och 32 ]
Banverket Projekterings fastprisåtaganden finns främst inom området projektering. Under året har fastprisuppdrag
skrivits ner med 6 miljoner kronor. En
reservering har gjorts med 2,7 miljoner
kronor för framtida befarad förlust för
projektet Malmö C, bangårdsanpassning.
Banverket Projektering har under året
deltagit med information till regeringens
utredning om en eventuell framtida bolagisering och sammanslagning med Vägver-

Interna konkurrensutsatta uppdrag
2007 2006 2005
347 347 394
–325 –319 –353
23
28
42
2
1
1
25
27
43

banverkeT projekTering
Interna ej konkurrensutsatta uppdrag
2007 2006 2005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2007 2006
447 420
–412 –383
34
37
2
1
37
36

Totalt
2005
450
–404
46
1
48

Nyckeltal

banverkeT projekTering

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

2007 2006 2005
7,7
8,2 10,3
35,8 33,0 43,5
25,8 23,8 53,8
50,7 54,2 51,4
103
102
116
4
7
5
37
0
–7
459
474
461
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Banverket telenät

Banverket Ict
Banverket ICT (Information and Communication Technology) bildades 1 juni 2007
genom en sammanslagning av Banverket
Telenät och Banverket IT. Den ekonomiska
sammanslagningen genomförs från och
med 1 januari 2008. Enligt den nya affärsplanen från och med 2008 ska Banverket
ICT i grunden finnas till för att stödja Banverkets leverans av tåglägen, men enheten
skapar dessutom externa intäkter till Banverket. Under året har diskussioner förts
om möjligheter för den nya enheten att
leverera tjänster till järnvägs- och transportsektorn och kontorsnära tjänster till
andra myndigheter.

Tabell 33

Tabell 34

Resultaträkning, miljoner kronor

Intäkter
Kostnader
resultat
Finansnetto
årets resultat

extern
uppdragsverksamhet
2007 2006 2005
243 251 246
–164 –202 –216
78
49
30
–2
–6
–9
76
43
21

Interna konkurrensutsatta uppdrag
2007 2006 2005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

banverkeT TelenäT
Interna ej konkurrensutsatta uppdrag
2007 2006 2005
439 410 394
–332 –331 –303
107
79
91
–45 –37 –43
62
42
48

2007
681
–496
185
–47
139

Totalt
2006 2005
661 640
–533 –519
128 121
–43 –52
85
69

Tabell 35

Nyckeltal

banverkeT TelenäT

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

2007 2006 2005
27,2 19,3 19,1
12,3
8,5
8,7
17,8 11,3 11,0
27,4 24,5 21,5
1 628 1 532 1 539
65
121
57
–164
234 –270
127
120
118

Tabell 36

Resultaträkning, miljoner kronor

Intäkter
Kostnader
resultat
Finansnetto
årets resultat

övergång till annan leverantör har kvar ett
antal abonnemang hos Banverket Telenät.
Avskrivningstiderna för televäxlar har
omprövats, vilket minskat avskrivningskostnaderna med 3,9 miljoner kronor.
Nettoomsättningen för Mobisir fortsätter
att öka med 13 procent till 214 (189) miljoner
kronor och bidrar med ett rörelseresultat
på 47 (37) miljoner kronor. Rörelsemarginalen har varit 21,9 (19,5) procent. [Tabell 33 och 34 ]
Den nya prismodellen för intern leverans av nätkapacitet, som infördes i början
av 2007, har medfört en kostnadsbesparing för Banverket Leveransdivisionen på
23 miljoner kronor. Intäktsminskningen
hos Banverket Telenät har under året kompenserats av det utökade behovet av intern
nätkapacitet bland annat till Geld-projektet, som har gjort att antalet förbindelser
internt har ökat jämfört med 2006.

extern
uppdragsverksamhet
2007 2006 2005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Interna konkurrensutsatta uppdrag
2007 2006 2005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

banverkeT iT
Interna ej konkurrensutsatta uppdrag
2007 2006 2005
142 150 150
–116 –117 –119
26
33
31
1
0
0
27
33
31

Totalt
2007 2006 2005
142 150 150
–116 –117 –119
26
33
31
1
0
0
27
33
31

Nyckeltal

banverkeT iT

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

2007 2006 2005
18,5
22 20,7
64,0 86,8 193,8
34,6 62,4 137,6
60,5 61,4 53,7
41
45
32
9
9
9
20
20
7
103
103
93
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ket Konsult. Arbetet med att förbereda en
framtida sammanslagning fortsätter under
2008.

Uppkoppling av teleförbindelser.

Uppdragsverksamhet

Optokabel är stommen i Banverkets rikstäckande telenät.

Under 2007 har verksamhet bedrivits inom
affärsområdena telefoni, Mobisir (järnvägens tågradiosystem) och nätkapacitet.
Nettoomsättningen för Banverket
Telenät uppgick under 2007 till 681 (661)
miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto har ökat kraftigt med 54 miljoner
kronor till 139 (85) miljoner kronor, men
resultatförbättringen har påverkats av att
avskrivningarna minskat med 58 miljoner
kronor. Rörelsemarginalen uppgår totalt
till 27,2 (19,3) procent. Investeringarna
har under året varit betydligt mindre än
tidigare och uppgått till 65 (121) miljoner
kronor.
Nettoomsättningen från kunder utanför Banverket har minskat till 243 (251) miljoner kronor och utgör nu 36 (38) procent.
Rörelsemarginalen för extern försäljning
uppgår till 32,3 (19,4) procent och överträffar ägarens krav.
För första gången på ett antal år visar
affärsområdet fast telefoni ett positivt rörelseresultat på 6,9 (–37,0) miljoner kronor.
Intäkterna var 94 (103) miljoner kronor
och fortsätter att minska från år till år.
Kunderna ser över sina telefonavtal och
den allmänna trenden är att man går från
fast telefoni till mobil- och IP-telefoni. Avvecklingen av den banverksinterna signaltelefonin har skett i mycket långsammare
takt än förväntat. Resultatförbättringen
under året har påverkats positivt, främst
av kostnadsbesparingar och att SJ trots

BanVerKets VerKsamHet

Uppdragsverksamhet

Elanläggning.

Banverket Telenäts externa försäljning av
nätkapacitet har trots fortsatt prispress
utvecklats positivt under 2007. Konkurrenternas ökade försäljning av bredbandstjänster till hushåll har medfört behov av
kompletterande nätkapacitet som levererats av Banverket Telenät. Två stora affärer
har tagits hem i slutet av 2007, nämligen
förlängning och uppgradering av ComHems nät samt förlängning och uppgradering av Verizons nät. Även Tele2 beställde
under hösten mer våglängdskapacitet.
Samarbete sker med olika stadsdelsnät.
Tillgänglighet och kvalitet på tjänster
i nätet har under året i stort levt upp till
avtalade krav och kunders förväntningar.
Under året har en kabelbrand i Karlberg
utanför Stockholm och ett fel i informationssystemet i Malmöområdet orsakat
betydande tågförseningar. Åtgärder för
att minska liknande störningar i framtiden
genomförs.

Banverket It
Banverket IT erbjuder IT-lösningar till
Banverkets enheter. IT-lösningarna ska
täcka den interna kundens behov inom
affärsområdena IT-arbetsplats, applikationsdrift och IT-infrastruktur. Systemutvecklingstjänster utförs av Banverkets
förvaltande enhet. Under året har diskussioner förts om möjligheter för Banverket
ICT att leverera tjänster till järnvägssektorn och till andra myndigheter.
Som ett led i att tillhandahålla konkurrenskraftiga priser genomförde Banverket
IT i början av 2007, för tredje året i rad, en
prissänkning för flertalet tjänster. Årets
goda resultat jämfört med budget, är
främst en följd av en ökad volymefterfrågan från kunderna och att den befarade
minskningen av beställda konsulttimmar,
som en följd av Banverkets omorganisation, uteblev. Verksamheten inom samtliga
affärsområden och särskilt applikations46

driften har under året fortsatt på en hög
nivå. Ett antal extra insatser har också
genomförts för att skapa nya kontaktvägar
inom Banverkets nya förvaltarorganisation. Åtgärder för ökad säkerhet och
genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser har fortsatt. Arbeten har också
genomförts för att integrera och samordna
de uppdrag och projekt som spänner över
flera affärsområden och den verksamhet
som ska bedrivas inom den nya enheten
Banverket ICT.
Affärsområdet infrastruktur är störst
och har en nettoomsättning på 53 (59) miljoner kronor. Nettoomsättningen för
kundservice är 49 (54) miljoner kronor
och för applikationsdrift 40 (37) miljoner
kronor.
Banverket IT överträffar ägarens krav
för 2007 när det gäller nyckeltal och avkastningskrav. [Tabell 35 och 36 ]

Banverket Järnvägsskolan
Järnvägsskolan svarar för merparten av
Banverkets kompetensutveckling och
utbildning inom järnvägsområdet. Banverket Järnvägsskolan säljer också kurser
till externa kunder. Huvudmarknader är
järnvägsförvaltningar, trafikföretag och
entreprenörer.
Efter flera år med låg efterfrågan har
kurserna åter fått god beläggning. Beläggningsgraden har ökat till 81 (77) procent
och den har dessutom varit mer stabil
över året. Den största ökningen har varit
inom banteknik, som har haft en extremt
svag period under 2005–2006. Det är den
banverksinterna försäljningen som står för
hela nettoomsättningsökningen på 7 miljoner kronor till 64 (57) miljoner kronor,
vilket i sin tur lett till att den externa andelen nu sjunkit till 37 (42) procent.
Den förbättrade lönsamheten har även
påverkats positivt av att något fler kurser

Reception hos Banverket Järnvägsskolan.

Paketering av järnvägsmaterial hos Banverket Materialservice.

hållits och att kurserna producerats till
lägre kostnader. Detta har kunnat göras
som en följd av det kostnadsbesparingsprogram som inleddes under hösten 2006
och som fått full genomslagskraft under
2007. Rörelseresultatet, som är det bästa på
många år, har förbättrats till 4,9 (0,6) miljoner kronor och rörelsemarginalen till
7,7 (1,1) procent. Avkastningskrav och
nyckeltal överstiger nu ägarens krav.
[ Tabell 37 och 38 ]

Banverket materialservice
Banverket Materialservice svarar för försörjning av järnvägsstrategiskt material till
Banverkets alla anläggningar. Banverket
Materialservice ansvarar också för logistikflödet från tillverkare till förvaltning
under anläggningens hela livslängd. Den
externa marknaden omfattas av försäljning
till entreprenörer och till huvudmän för
andra järnvägsanläggningar.
Försäljningsvolymen ökade för
tredje året i rad, nu med 197 (271) miljoner kronor eller med 15 (26) procent till
1 503 (1 306) miljoner kronor. Prisutvecklingen under 2007 har varit 5,1 procent.
Det främsta skälet till prisökningarna är
ökade råvarupriser, speciellt på räler,
sliprar, stolpar, bryggor och koppartråd.
Inköpsavtal för de olika varugrupperna
tecknas av Banverkets leveransdivision.
Försäljningen av material till kunder
utanför Banverket har ökat med hela
60 procent till 475 (296) miljoner kronor.
Ökningen är delvis en konsekvens av den
successivt genomförda konkurrensutsättningen av Banverkets produktionsenheter.
Det nya avtalet med Banverkets investeringsdivision och leveransdivision om
järnvägsspecifikt material och nytt koncept
för materialförsörjning till felavhjälpande
underhåll, har lett till ökad tydlighet när
det gäller sortiment, ansvar och roller.
Förbättringar har också gjorts när det gälÅRSREDOVISNING 2007

Övrig uppdragsverksamhet
Inom Banverkets förvaltande del bedrivs
också viss uppdragsverksamhet. En stor
del av denna utgörs av försäljning av el
till företag som bedriver tågtrafik. Syftet
med denna verksamhet är att erbjuda tågtrafiken el till låga och stabila priser. Det
finns inget ekonomiskt överskottsmål i
denna verksamhet. De ökande intäkterna

Tabell 37

Resultaträkning, miljoner kronor
nettoomsättning
– varav externa uppdrag
rörelseresultat
Finansnetto
resultat efter finansnetto
– varav externa uppdrag

Tabell 38

banverkeT
järnvägSSkolan
2007
64
24
5
–1
4
1

2006
57
24
1
–1
0
0

2005
57
24
–2
–0
–2
–0

Tabell 39

Resultaträkning, miljoner kronor
nettoomsättning
– varav externa uppdrag
rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansnetto
– varav externa uppdrag

ÅRSREDOVISNING 2007

återspeglar såväl stigande elpriser som
en ökande volym tågtrafik. I övrig uppdragsverksamhet ingår också uppdrag i
anslutning till Banverkets byggande av nya
järnvägssträckor. I Malmö och Stockholm
pågår uppdrag att bygga stationer åt kommun och landsting i anslutning till projekten Citytunneln respektive Citybanan.

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

banverkeT järnvägSSkolan
2007
7,7
13,8
22,9
41,1
35
3
6
52

2006
1,1
1,8
0,7
33,2
36
4
0
55

2005
–3,3
–5,1
–14,1
33,6
36
2
–1
61

Tabell 40

banverkeT
MaTerialService
2007
1 503
475
42
–12
29
9

2006
1 306
296
31
–9
22
7

2005
1 035
244
16
–10
6
12

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

banverkeT MaTerialService
2007
2,8
10,8
18,8
20,2
390
15
17
56

2006
2,4
9,0
17,2
19,8
386
0
–56
55

2005
1,5
5,1
5,4
18,1
314
2
17
51
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2,8 (2,4) procent, något under ägarens krav
på 3 procent. [Tabell 39 och 40 ]

Uppdragsverksamhet

ler kommunikationen kring materialförsörjningsprognoser. Åtgärderna syftar till
att minska lagrets storlek, kapitalbindning,
sortiment och logistikkostnader.
Nyckeltalet för leveransprecisionen
från Banverket Materialservice till kund
har förbättrats till 94 (92) procent, men
når ännu inte målet på 95 procent.
Under året har centrallagret byggts till.
Investeringen uppgår till 15 miljoner kronor.
Resultatet efter finansnetto uppgår till 29
(22) miljoner kronor. Rörelsemarginalen är

För att Banverkets huvudverksamheter,
utveckla järnvägen, leverera tåglägen
och sektorsuppgifter, ska kunna bedrivas
krävs en effektiv administration.

åTerrapporTeringSkrav: Redovisning av
administrationskostnader baserad på relevanta nyckeltal.

Administrationen omfattar ledning,
service, ekonomi- och personaladministration, kort- och långsiktig planering,
programarbete, verksamhetsutveckling,

internationellt arbete, standardisering och
utredningar på systemnivå. Dessutom
ingår uppföljningen och annat arbete som
inte är direkt hänförbart till huvudverksamheterna. [Tabell 41 och Diagram 12 ]
I budgetunderlaget för 2007–2009
begärde Banverket att 110 miljoner kronor
skulle omfördelas från administrationsanslaget till anslaget 36:4 banhållning och
sektorsuppgifter. Banverket anser att de
administrationskostnader som är direkt
kopplade till de produkter och tjänster
som finansieras av banhållningsanslaget
också ska finansieras av motsvarande

anslag. Denna begäran godkändes och
överföringen gjordes i Banverkets regleringsbrev 2007. Detta gör att kostnaden för
administration 2007 inte är helt jämförbart
med 2006 och 2005 års kostnader. Mot
svarande kostnader som överförts till banhållningsanslaget är 107 miljoner kronor
för 2006 och 77 miljoner kronor för 2005.

Tabell 41

diagraM 12

Administration exklusive resultatenheterna,
miljoner kronor

Administrationskostnader i förhållande till
verksamhetsvolym, procent

Utveckla järnvägen
Leverans av tåglägen
Sektorsuppgifter
summa administration

2007
181
478
8
667

2006
200
532
13
745

2005
200
530
12
742

10,0
9,0
8,0

4
5,

6,0

6

7,0
5,

2005

2006

3

5,0

4,

Administration

BanVerKets VerKsamHet

administration

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
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PersOnal

Personal

Ökad efterfrågan på järnvägstransporter, ökade transportvolymer, ökat behov av underhållsinsatser
och omfattande investeringar innebär en utmaning för den svenska järnvägen och Banverket. Därför bedriver Banverket ett omfattande förändringsarbete. en genomgripande förändring av Banverkets organisation genomfördes under 2007. Detta har påverkat personalarbetet genom ett nytt sätt
att leda organisationen, nya krav på Banverkets ledare och medarbetare och ett intensifierat arbete
med Banverkets och järnvägens kompetensförsörjning.
ÅRSREDOVISNING 2007
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Montering av ny hjälpkraftledning på sträckan Vännäs–Mellansel.

PersOnal

Personalstruktur
Medelantalet tillsvidareanställda vid Banverket har minskat under 2007. Antalet
anställda har procentuellt ökat mest inom
förvaltarenheterna, medan den största
minskningen finns inom Banverkets resultatenheter. Av de nyanställda under året är
59 procent under 40 år.
Medelåldern bland Banverkets anställda är 46 år, vilket är samma som 2006.
Medelåldern är 47 år för män och 43 år för
kvinnor. [Tabell 42 ]

nya krav på Banverkets ledare
och medarbetare
Förändringarna inom Banverket ställer
nya krav på både chefer och medarbetare.
Kraven har inarbetats i Banverkets personal- och arbetsmiljöpolicy. Den nya organisationen har successivt byggts upp och
bemannats under 2007.

Banverkets program för medarbetaroch ledarutveckling har underlättat förändringarna. Under året har cirka 300
personer genomgått ledarskapsutbildningar och 100 personer har deltagit i den
centrala företagsintroduktionen. Nya
utbildningar för 2007 är Ledarskap för dig
som inte är chef och Ledarskap på distans.
Utvärderingarna har genomgående visat
att utbildningarna hållit hög kvalitet och
varit mycket givande för deltagarna.

Banverkets omställningsverksamhet
Omställningsfunktionen ”Skrädderiet” har
under 2007 gett stöd till totalt 91 personer.
Av dessa var eller riskerade 63 att bli övertaliga, och 28 personer behövde rehabilitering. Vid utgången av 2007 har situationen
lösts för 27 av de övertaliga och för 16 av
dem som behövde rehabilitering.

ett intensifierat arbete med järnvägens kompetensförsörjning
Under 2007 har Banverket intensifierat
samarbetet med företag, myndigheter och
bransch- och arbetsgivarorganisationer
inom järnvägssektorn och bygg- och anläggningsbranschen. Syftet är att gemensamt säkerställa kompetensförsörjningen.
I programmet Kompetensförsörjning inom
järnvägssektorn har områdena attrahera
och utveckling/utbildning prioriterats.
Målet är att skapa fungerande kommunikationskanaler och ett fungerande
utbildningssystem. Under året har bland
annat tillgången och efterfrågan på kompetenser och utbildningar inom sektorn
analyserats, och en kommunikationsplan
har tagits fram. Dessutom har Banverket
startat ett arbete för kompetensförsörjning
inom anläggningsbranschen. Arbetet drivs
gemensamt med Vägverket, Sveriges Bygg-

Tabell 42

Nyckeltal
Antal tillsvidareanställda (genomsnitt)
– varav kvinnor
Antal visstidsanställda (genomsnitt)
totalt anställda (genomsnitt)
Antal nyanställningar
– varav kvinnor
Andel avgångar
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2007
6 510
20 %
272
6 782
265
18 %
5,6 %

2006
6 538
18 %
330
6 846
306
27 %
4,2 %

2005
6 520
19 %
265
6 785
204
34 %
3,6 %
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Laddning inför tunnelsprängning i Krokvikstunneln, Ådalsbanan.
ÅRSREDOVISNING 2007

51

PersOnal

industrier, Svensk Teknik och Design samt
Maskinentreprenörerna.
Analyser visar att det finns ett underskott som kräver åtgärder när det gäller
tågförare, ingenjörer inom teknik, industri,
berg och anläggning samt tekniker inom
anläggning, ban, el, signal och tele.
Under 2007 ökade Banverket sin
attraktivitet enligt företaget Universum.
Det är främst studenter inom kommunikations- och transportteknik, lantmäteri,
system i teknik och samhälle samt väg- och
vattenbyggnadsteknik/samhällsbyggnadsteknik som lockas av ett framtida arbete på
Banverket.
Genom bland annat projektet Järnvägsjobb har järnvägen under året lyckats attrahera och rekrytera ungdomar. Av totalt
29 projektdeltagare har 26 anställts som banoch eltekniker i järnvägssektorn. Projektet
har drivits tillsammans med privata järnvägsentreprenörer, Europeiska sociala fonden
och Länsarbetsnämnden i Stockholm.

Jämställdhet och mångfald
Mål: Banverket ska eftersträva en jämn
fördelning av makt och inflytande mellan
kvinnor och män. Banverkets mål är att
inget kön ska ha en representation i Banverkets ledningsgrupper som understiger 40
procent senast 2010. Vidare ska Banverket i
årsredovisningen redovisa arbetet med att
uppnå en jämn könsfördelning internt samt
redovisa könsfördelningen i egna ledningsgrupper.

Under det gångna året har Banverket fortsatt arbetet med att nå målen för jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Av Banverkets
enheter uppger 9 av 11 att de klarat minst
80 procent av de planerade aktiviteterna
för 2007. Andelen kvinnor inom Banverket ökade under 2007 från 18 till 20 pro-

cent. Andelen kvinnor på chefspositioner
har ökat till 21 procent (15). Av de kvinnliga
medarbetarna är 7,5 procent (5,4) chefer.
Motsvarande siffra för män är 6,8 procent
(12,3). Av den budgeterade arbetstiden tar
kvinnor ut 4,8 procent (3,8) föräldraledighet. Motsvarande siffra för män är 1,0
procent (0,8) procent.
Banverkets ledningsgrupp var en av de
33 procent av Banverkets styrelser/ledningsgrupper som hade mer än 40 procent
kvinnor. [Tabell 43 ]
Även projektet Järnvägsjobb har bidragit i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Andelen nysvenskar och kvinnor var
högt bland deltagarna.

en god arbetsmiljö
Ett antal riskbedömningar av arbetsmiljön, enligt AFS 2001:1, har genomförts i
samband med omorganisationen under
2007. Handlingsplaner har upprättats och
åtgärder genomförs kontinuerligt i syfte
att skapa så god arbetsmiljö som möjligt
under förändringsskedet och i den nya
organisationsstrukturen.
Banverkets tredagars grundutbildning i
arbetsmiljö har under året genomförts vid
åtta tillfällen, inom Banverkets program
för medarbetar- och ledarutbildning.
Målgruppen är främst chefer och skyddsombud, och 129 personer har deltagit i
utbildningen.
Under året har 18 personer gått kursen
Psykologiskt krisstöd. Kursen riktar sig
till arbetsledare och chefer och utgör ett
fördjupningsblock i Banverkets arbetsmiljöutbildning. Kursen omfattar planering av
krisstöd på arbetsplatsen samt reaktioner
och hantering i akuta stressituationer.
Tyngden läggs på praktisk träning i att
genomföra avlastande samtal.
Banverkets förfrågningsunderlag
FU2000 har omarbetats under året. De

ingående generella arbetsmiljökraven har
förändrats väsentligt, exempelvis när det
gäller fördelning av ansvar.

sjukfrånvaro och hälsa
Under namnet Satsa Friskt utvecklar Banverket tillsammans med arbetstagarorganisationerna verktyg och metoder för att
långsiktigt minska sjukfrånvaron och öka
frisknärvaron. Projektet har ekonomiskt
stöd från Utvecklingsrådet. Under året har
arbetet bland annat resulterat i ett verktyg
för områdena byggherreansvar, ergonomi,
friskvård, medarbetardialog och arbetsmiljöundersökningar.
Andelen långtidsfriska (ingen sjukdag
på två år) har ökat från föregående år till
36 procent (31,8). Andelen långtidsfriska är
som vid tidigare mätningar högst för gruppen chefer (49) procent, följd av gruppen
män (38 procent) och gruppen kvinnor (25
procent). Banverkets arbete med att främja
och förebygga sjukdom fortsätter framför
allt genom arbetsmiljöarbetet och genom
friskvårdsaktiviteter. [Tabell 44 ]

Förtroendefull samverkan och
ständiga förbättringar
Ett omfattande arbete har gjorts under
2007 för att etablera formerna för samverkan med arbetstagarorganisationerna i den
nya organisationen. Banverket och arbetstagarorganisationerna har också kommit
överens om en ny samverkansordning för
hela myndigheten och ett nytt arbetsmiljöavtal.
För att uppfylla kraven på stöd och
service till lägre kostnad, samarbetar
Banverket och Vägverket bland annat om
löne- och personaladministrativa system,
med sikte på ett gemensamt system och
gemensamma funktioner. Detta samarbete
kommer att utvidgas och intensifieras.

Tabell 43

Tabell 44

Antalet kvinnor och män i styrelser och ledningsgrupper

Sjukfrånvaro, procent

Antal kvinnor och män i Banverkets styrelse och internstyrelser
– varav kvinnor i procent
Antal kvinnor och män i Banverkets ledningsgrupper
– varav kvinnor i procent
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2007-12-31
31 st
23 %
147 st
34 %

totalt
– Varav andel långtidssjuka (60 dagar eller mer)
Kvinnor
Män
Anställda som är 29 år och yngre
Anställda mellan 30 och 49 år
Anställda som är 50 år och äldre

2007
3,1
36,8
4,1
2,8
2,6
2,6
3,9

2006
3,7
41,1
4,2
3,4
2,4
3
4,8

2005
3,8
46,0
4,4
3,7
2,1
3,1
5,5
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Ekonomisk
redovisning
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55
56
58
59
60
67
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eKOnOmIsK redOVIsnIng

Resultaträkning
Balansräkning
Anslagsredovisning inklusive redovisning
mot bemyndiganden
Finansieringsanalys
Sammanställning över väsentliga uppgifter
Noter
Revisionsberättelse

Resultaträkning
2007

2006

 
Intäkter av anslag ( )
Intäkter av avgifter och andra ersättningar ( )
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter ( )

5 194 323
3 869 454
349 522
33 318

4 991 978
3 555 735
86 560
8 586

Summa

9 446 617

8 642 859

  ( )
Kostnader för personal ( )
Kostnader för lokaler ( )
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader ( )
Avskrivningar och nedskrivningar ( )

3 757 487
203 601
3 778 582
631 221
2 929 480

3 562 850
204 727
3 439 047
522 412
2 837 575

Summa

11 300 371

10 566 611

Verksamhetsutfall

–1 853 754

–1 923 752

0

90 000

142 663
–142 663

126 453
–126 453

0

0

943 630

585 573
23 800
– 609 373

Resultat från andelar i intresseföretag ( )

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som
inte disponeras av myndigheten ( )
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Saldo

Resultaträkning

EKONOMISK REDOVISNING

tkr


Medel som erhållits från statsbudgeten för ﬁnansiering av bidrag ( )
Övriga erhållna medel för transferering
Lämnade bidrag

– 943 630

Saldo
Årets kapitalförändring ( )

0

0

–1 853 754

–1 833 752

Kommentarer till resultaträkningen
Banverkets verksamhet ﬁnansieras i huvudsak
med anslag och därutöver med lån, avgifter och
bidrag samt balanserade överskott från extern
uppdragsverksamhet under tidigare år.
Verksamheten ﬁnansierades under år  till
 () procent med anslagsmedel. Årets intäkt
av anslag kommenteras under anslagsredovisningen.
Intäkterna av avgifter och andra ersättningar
har ökat med cirka nio procent från föregående
år. I tabellen 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.
Även uppdragsverksamheten visar en ökande
tendens. Årets överskott i uppdragsverksamheten
leder till att det balanserade överskottet vid årets
slut uppgår till cirka  miljoner kronor. Detta
överskott kan nyttjas för förstärkta banhållningsinsatser under kommande år.
Ökningen av bidragsintäkter jämfört med
föregående år beror på att Banverket under året
fått bidrag för skador vid stormen Gudrun, och för
Kirunaprojektet från LKAB.
Ökade ﬁnansiella intäkter beror till stor del på
ökat saldo på räntekontot hos Riksgälden.
Ökade kostnader för personal motsvarar löneökningar enligt träﬀade avtal.
Posten övriga driftskostnader innehåller
kostnader för löpande verksamhet samt för investeringar och aktivering av arbete för egen räkning
enligt följande
tkr
2007
Kostnader löpande verksamhet 3 778 582
Kostnader för investeringar
9 258 670
Aktivering av eget arbete
– 9 258 670
Summa
3 778 582

2006
3 439 047
8 464 837
– 8 464 837
3 439 047

De ökade ﬁnansiella kostnaderna är en följd av
ökad upplåning och högre genomsnittlig ränta på
lånat kapital. Den stora amortering som gjordes
i december påverkar inte räntekostnaden för
innevarande år.
Avskrivningar och nedskrivningar uppgår till
  ( ) miljoner kronor varav   miljoner
kronor utgörs av avskrivningar på anslags- och
externﬁnansierade järnvägsanläggningar. De
senare ingår i årets kapitalförändring.

Intäkter speciﬁcerade enligt regleringsbrev

mnkr

Ack över-/underskott
2006-12-31
Intäkter
Beräknat

Banavgifter
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Ack över-/underskott
2007-12-31

2007
Kostnader
Utfall

Beräknat

Över-/underskott

Utfall

Beräknat

Utfall

0

479

565

479

565

0

0

0

Uppdragsverksamhet
Teletjänster
Entreprenad- och konsulttjänster
Utbildning
Materialservice och IT
Elförsäljning
Fastighetsförvaltning
Övrigt

26
122
6
46
0
0

204
665
27
250
796
27
120

243
790
24
475
1 009
26
408

192
643
26
230
796
27
120

167
777
22
466
1 009
26
408

12
22
1
20
0
0
0

76
13
2
9
0
0
0

102
135
8
55
0
0
0

Summa uppdrag

200

2 089

2 975

2 034

2 875
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Balansräkning
2006-12-31

Tillgångar
 
Balanserade utgifter för dataprogram ( )
Summa immateriella anläggningstillgångar

49 663
49 663

40 124
40 124

69 610 882
24 308
747 436
27 638 082
1 001 961
99 022 669

64 980 982
29 480
749 255
25 416 272
953 709
92 129 698

4 973
5
11 054
16 032

4 973
5
6 514
11 492

466 508
28 656
7 586
502 750

494 096
24 185
10 602
528 883

853 521
850 522
19 618
1 723 661

837 559
324 065
–3 331
1 158 293

99 268
1 893
171 389
272 550

195 064
4 466
373 988
573 518

Avräkning med statsverket ( )

–405 326

31 028

  
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret ( )
Kassa, postgiro och bank
Summa kassa och bank

1 696 604
57 353
1 753 957

376 076
9 377
385 453

102 935 956

94 858 489

86 076 346
–856 660
199 486
–1 853 754
83 565 418

77 453 848
–908 442
107 983
–1 833 752
74 819 637

15 087
306 164
321 251

19 228
375 720
394 948

12 300 000
457 107
967 306
2 152 910
1 470 493
18 341
17 366 157

14 200 000
569 824
369 620
1 963 451
1 409 052
69 804
18 581 751

1 503 448
7 568
172 113
1 683 129

1 053 978
999
7 175
1 062 152

102 935 956

94 858 489

185 335

185 503

 
Järnvägsanläggningar, byggnader, mark
och annan fast egendom ( )
Förbättringsutgifter på annans fastighet ( )
Maskiner, inventarier, installationer m.m. ( )
Pågående nyanläggningar ( )
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
 
Andelar i intresseföretag ( )
Andra långfristiga värdepappersinnehav ( )
Andra långfristiga fordringar ( )
Summa ﬁnansiella anläggningstillgångar

Varulager och förråd ( )
Pågående arbeten ( )
Förskott till leverantörer
Summa varulager

Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar
 ( )
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

SUMMA TILLGÅNGAR
Kapital och skulder
 ( )
Statskapital
Balanserat resultat intresseföretag
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkning
Summa myndighetskapital

Avsättningar för pensioner ( )
Övriga avsättningar ( )
Summa avsättningar
 ..
Lån i Riksgäldskontoret ( )
Övriga lån
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder ( )
Förskott från uppdragsgivare och kunder
Summa skulder m.m.
 ( )
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

Garantiutfästelser ( )
Kapitaltäckningsgaranti A-Banan Projekt AB
Garanti avseende lån upptaget av Skandfast Ett HB hos Swedbank
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Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Banverkets immateriella anläggningstillgångar består
av balanserade utgifter för främst egenutvecklade
dataprogram. Det ökade värdet av immateriella anläggningstillgångar beror på pågående investeringar i datorprogram för olika traﬁkledningssystem
Värdet järnvägsanläggningar som färdigställts under
året uppgår till   miljoner kronor. Avskrivningar och
nedskrivningar uppgår till   ( ) miljoner kronor
varav   miljoner kronor utgörs av avskrivningar på
anslags- och externﬁnansierade järnvägsanläggningar.
Värdet av pågående investering i järnvägar ökade med
  miljoner kronor, trots att anläggningar invärderats
i stor omfattning, och uppgick vid årets slut till  
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. Den totala projektkostnaden
är beräknad till   miljoner kronor i  års prisnivå. Under  ingick staten och berörda kommuner
ett nytt huvudavtal. Enligt detta ska Botniabanan hyras
ut till Banverket från år  till . Hyran ska täcka
bolagets avskrivningar och räntor för den gjorda investeringen. Den årliga hyran för Botniabanan är beräknad
till cirka   miljoner kronor under de första fem åren
av hyresperioden.
Fordringar samt skulder hos andra myndigheter har
ökat med  miljoner kronor respektive  miljoner
kronor, främst beroende på ökad mervärdesskattefordran/skuld på grund av införandet av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.
Förändringen av förutbetalda kostnader beror på att
Banverket förändrat sitt sätt att handla el vilket gör att
betalningar inte sker i förskott i samma utsträckning
som tidigare. Minskningen av övriga upplupna intäkter
beror på att det föregående år fanns stora ofakturerade
intäkter för el- och banavgifter.
Tillgodohavandet på Banverkets räntekonto i Riksgäldskontoret uppgår till   () miljoner kronor.
Skulder, avsättningar och åtaganden
Statskapitalet ökar med tillförda anslagsmedel för
investeringar. Ökningen i balanserad kapitalförändring
motsvarar  års resultat i externa aﬀärer.
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. Avsättningen för fastighetsavveckling har minskats i takt med avvecklingen. Avsättningar för ålägganden att åtgärda förorenad mark
har minskats med  miljoner kronor till  miljoner
kronor som en följd av vidtagna åtgärder.
Upplåningen hos Riksgäldskontoret har minskat
med   miljoner kronor och uppgick vid årets slut
sammanlagt till   miljoner kronor. Lån för de
investeringsprojekt som regeringen särskilt har pekat
ut har upptagits med   miljoner kronor och uppgår
ackumulerat till   miljoner kronor. Lån för övriga
investeringar har tagits upp med  miljoner kronor.
Amortering av lån för tidigarelagda investeringar har
gjorts med   miljoner kronor enligt regerings beslut.
Minskningen av övriga lån beror främst på att tidigare utnyttjat förskotteringslån från Malmö kommun
återförts som förutbetald intäkt.
Leverantörsskulderna har ökat med  miljoner
kronor främst beroende på den fortsatt ökande volymen
pågående järnvägsinvesteringar.
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2007-12-31

Balansräkning

tkr

Anslagsredovisning    
tkr
 22

Ingående
överföringsbelopp
070101

Anslag
36:3 Banverket: Administration (ram)
1 Banverket (ram)

70 458
70 458

660 518
660 518

–12 992

Fördelade
anslags–
belopp

Indrag
av anslags–
belopp

Totalt
disponibelt
belopp

Netto–
kostnader

Utgående
överförings–
belopp
071231
( )

– 47 137
– 47 137

678 839
678 839

647 053
647 053

31 786
31 786

( )
– 5 000
– 5 000

16 355 387

16 342 395

15 934 072

408 323

1 Myndighetsutövning (ram)
1:1 Järnvägsinspektionen (ram)
1:2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)

2 605

8 000

10 605

6 715

3 890

2 605

8 000

10 605

6 715

3 890

2 Bidrag till Inlandsbanan och
Öresundsbro Konsortiet (ram)

7 622

367 000

374 622

381 590

– 6 968

3 Sektorsuppgifter (ram)

7 661

184 580

192 241

161 480

30 761

–30 880
–302 828
101 027
170 921

15 795 807
7 148 000
4 133 807
4 514 000

15 764 927
6 845 172
4 234 834
4 684 921

15 384 287
6 967 220
4 025 134
4 391 933

380 640
–122 048
209 700
292 988

779
779

123 504
123 504

18 000

142 283
142 283

142 663
142 663

–380
–380

58 245

17 139 409

13 000

17 163 517

16 723 788

439 729

4 Banhållning (ram)
4.1 Investeringar i nationell plan (ram)
4.3 Drift, underhåll och traﬁkledning (ram)
4.4 Räntor och återbetalning av lån (ram)

Anslagsredovisning

EKONOMISK REDOVISNING

36:4 Banverket: Banhållning och
sektorsuppgifter (ramanslag)

Årets
tilldelning
enligt
regleringsbrev
( )
( )

36:5 Från EG–budgeten ﬁnansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk (ram)
1 Banverket (ram)
Totalt alla anslag ( )

– 47 137

Inkomsttitlar
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk ( )

142 663

 
Anslag : ap..
Handläggning av bidrag till regionala spårfordon har ﬁnansierats från anslagsposten.
Betalning har gjorts till Statens haverikommission med cirka  miljoner kronor.

Anslag : ap..
En extra amortering på   miljoner kronor har gjorts på lån för tidigareläggande
av investeringar.

Anslag : ap.
Till Inlandsbanan AB har ett bidrag utbetalats på  miljoner kronor. Till Öresundsbrokonsortiet har ersättning utbetalats med , miljoner kronor.

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

Anslag : ap.
Från anslagsposten betalas kostnaderna för Sveriges Järnvägsmuseum.
Anslag : ap..
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende
villkorat aktieägartillskott till SVEDAB AB eller kapitaltäckningsgaranti till A–banan
projekt 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 , miljoner kronor.
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Kommentarer till anslagsredovisningen
Anslagsförbrukningen under året ligger drygt två procent under tilldelade
anslag.
Administration
Kostnaderna på administrationsanslaget är lågt i förhållande till tilldelade
anslag. Detta beror på att utvecklingsverksamheten fått stå tillbaka under 
till följd av den verksamhetsöversyn som Banverket genomfört.
Löpande verksamhet
Den löpande verksamheten har under året tagit i anspråk   miljoner kronor
av anslagsmedlen vilket är cirka  miljoner kronor mer än föregående år.
Investeringar i järnvägsanläggningar
Årets investering i järnvägsanläggningar uppgick till sammanlagt   ( )
miljoner kronor. Av detta direktﬁnansierades   miljoner kronor med anslagsmedel. Investeringar under året för   miljoner kronor ﬁnansierades med
lån hos Riksgäldskontoret. Av de låneﬁnansierade investeringarna avsåg  
miljoner kronor projekt som särskilt prioriterats av regeringen.

mnkr

2007

2006

2005

Ränta elanläggningar
Ränta SL och Grödingebanan
Ränta Arlandabanan
Ränta tidigarelagda investeringar
Ränta prioriterade projekt
Hyra teleanläggningar
Hyra matarledningar
Övrigt

256
71
39
116
99
119
15
– 60

164
64
39
119
51
116
14
–5

166
69
40
128
21
107
14
– 25

Summa ränte- och hyreskostnader för
låneﬁnansierade järnvägsanläggningar

655

562

520

Avskrivningar av el, SL och Grödingebanan
Återbetalning av lån för tidigarelagda investeringar
Ersättning för kapitalkostnader

409
3 379
– 51

433
379
– 54

337
379
– 59

Netto att avräkna mot anslaget
Räntor och återbetalning av lån

4 392

1 320

1 177

Anslagsredovisning

Kostnader för låneﬁnansierade järnvägsanläggningar
Verksamheten banhållning belastas med ränte- och hyreskostnader på 
() miljoner kronor för låneﬁnansierade järnvägsinvesteringar. Räntebelastningen gäller såväl pågående investeringar som oavskrivet värde av färdigställda
anläggningar. Ökningen beror till stor del på en ökad upplåning för prioriterade
projekt. Banverket får från och med  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 anläggninga inom
SL-området, Grödingebanan och leasade matarledningar. Anslaget har även
tillgodoräknats ersättning för kapitalkostnader som gäller de nämnda anläggningarna inom Stockholmsområdet. Banverket har under  fått en ökning
av anslagsposten för räntor och amorteringar på   miljoner kronor för att
amortera av på låneskulden för tidigarelagda investeringar. Amortering av lånet
skedde i december .

  
Tilldelad bemyndiganderam på anslag : Banhållning och sektorsuppgifter
  mnkr.
Anslag/anslagsbenämning

Ingående
åtaganden
2007

Utgående
åtaganden
071231

Utestående åtagandenas fördelning per år
2008

2009

2010

2011–

113
12 477
1 860
37 968

56
4 777
1 028
1 115

41
3 401
481
1 339

17
2 000
268
2 134

0
2 299
82
33 380

52 418

6 976

5 261

4 419

35 762

0
242
1 415

0
213
713

0
22
348

0
8
166

0
0
187

Åtaganden
Externa
ap. 3
ap. 4.1
ap. 4.3
ap. 4.4

Sektorsuppgifter (ram)
Investeringar (ram)
Drift, underhåll, traﬁkledning och reinvesteringar (ram)
Räntor och återbetalning av lån (ram)

Summa externa
Interna
ap. 3
Sektorsuppgifter (ram)
ap. 4.1 Investeringar (ram)
ap. 4.3 Drift, underhåll, traﬁkledning och reinvesteringar (ram)
Summa interna
Summa åtaganden

18 389

Redovisningen avser åtaganden enligt Banverkets regleringsbrev för . Åtaganderedovisningen har enligt detta utökats i förhållande till föregående år med
räntor och amorteringar på låneﬁnansierade järnvägsinvesteringar. Som ingående
åtagande redovisas åtagandet från föregående år enligt då gällande regler. Det
ingående åtagandet redovisas endast med totalbelopp på grund av att också ny
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1 657

927

370

174

187

54 076

7 903

5 631

4 592

35 949

struktur för åtaganderedovisningen gäller från . I redovisat åtagande ingår
projekt Citybanan även om bemyndiganderamen inte innehöll denna post. Statens
åtagande avseende Botniabanan redovisas inte av Banverket. Utestående åtaganden har inte reducerats med utgående överföringsbelopp på anslag och tilldelade
medel för år .
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Räntor, hyror och återbetalning av lån

Finansieringsanalys
2007

2006

–8 370 892

–7 729 035

5 194 323
3 869 454
93 151
33 318

4 991 978
3 555 735
78 315
8 586

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

9 190 246
27 588
–265 854
1 231 686

8 634 614
– 40 022
–106 251
318 803

Kassaﬂöde från drift

tkr
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Finansieringsanalys


Kostnader ( )
Finansiering av drift
Intäkter av anslag
Intäkter av anslag och andra ersättningar
Intäkter av bidrag ( )
Övriga intäkter

1 812 774

1 078 109


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

– 4 540
– 9 806 337
–25 654

9 734
– 8 404 124
– 9 473

Summa investeringsutgifter

– 9 836 531

– 8 403 863

Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret
– amorteringar
Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten
Bidragsmedel som erhållits för investeringar ( )

3 849 000
–5 749 000
10 585 835
270 071

2 365 000
–1 344 000
6 343 243
– 58 338

Summa medel som tillförts för ﬁnansiering av investeringsverksamhet

8 955 906

7 305 905

Kassaﬂöde till investering

– 880 625

–1 097 958


Intäkter av avgifter m.m samt andra intäkter som
inte disponeras av myndigheten

142 663

126 453

Inbetalningar i uppbördsverksamhet

142 663

126 453

–142 663

–126 453

0

0

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet
Kassa ﬂöde från uppbördsverksamhet

Lämnade bidrag

– 943 630

– 609 373

Utbetalningar i uppbördsverksamhet

– 943 630

– 609 373

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

943 630

585 573
23 800

Summa medel som tillförts för ﬁnansiering av transfereringsverksamhet

943 630

609 373

Kassaﬂöde från transfereringsverksamhet
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
     
Likvida medel vid årets början
Minskning (–) av kassa och postgiro
Ökning (+) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Ökning (+) av banktillgodohavanden
Minskning (–) av avräkning med statsverket
Summa förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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0

0

932 149

–19 849

416 481
–278
1 320 527
48 254
– 436 354

436 330
250
–13 544
–13 421
6 866

932 149

–19 849

1 348 630

416 481
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
2006

2005

2004

2003

18 400
12 300

17 300
14 200

15 000
13 179

13 080
12 676

12 321
10 902

1419
601

1 208
560

1 120
84

780
44

770
116

16
23

3
5

15
15

2
14

17
28


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

0
3 869
2 568

0
3 556
2 364

0
3 051
2 038

0
2 545
1 934

0
2 763
1 960


Beviljad anslagskredit
Utnyttjad anslagskredit

1 356
7

1 099
31

1 084
0

825
9

690
0

 
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram ackumulerat
  
Beviljade kontokrediter
Maximalt utnyttjade kontokrediter under året

Räntekostnader
Ränteintäkter

Utgående överföringsbelopp

440

58

357

162

316

Belopp intecknade av framtida åtaganden

54 076

18 389

18 789

16 245

11 621

Summa tilldelade bemyndiganden

70 000

28 000

25 000

22 000

13 700

6 053
6 518
2,8

6 088
6 552
2,5

6 333
6 545
2,2

6 324
6 617
2,1

6 053
6 572
2,0

–1 854

–1 834

–1 908

–1 805

–1 284

199

108

33

65

73


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

1)
Driftkostnad har beräknats som verksamhetsvolym enligt resultatredovisningen (tabell Banverkets verksamhetsvolym) reducerad med
avskrivningar, ﬁnansiella kostnader och transfereringar.
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2007

mnkr

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Uppgifter enligt  kap,  §, Förordningen (:) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.

Noter 

EKONOMISK REDOVISNING

Noter – redovisningsprinciper

Allmänt
Banverkets årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen (:)
om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (:) om myndigheters bokföring samt de undantag från EA-regler som regeringen meddelat i
regleringsbrevet för år .
I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verksamheten. I resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i järnvägsanläggningar.
Anslag och intäkter
Banverkets verksamhet ﬁnansieras i huvudsak genom statliga anslag.
Avräkning mot anslagen görs för den löpande verksamheten med redovisade
kostnader efter avdrag av intäkter i den anslagsﬁnansierade verksamheten.
Investering i järnvägsanläggningar anslagsavräknas normalt då investeringen
utförs. Sådana anslagsmedel tillförs statskapitalet och redovisas därför inte i
resultaträkningen.
Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för investeringar som
ﬁnansieras med lån hos Riksgäldskontoret i enlighet med instruktioner i Banverkets
regleringsbrev. Låneﬁnansierade investeringar i eldrifts- och teleanläggningar samt
vissa anläggningar i Stockholmsområdet anslagsavräknas i takt med amorteringar
vilka baseras på planenliga avskrivningar. Låneﬁnansierad tidigareläggning under
åren  till  av vissa investeringar enligt regeringens beslut anslagsavräknas i takt med amorteringar under perioden  till . Låneﬁnansierade
investeringar genom projekt som regeringen särskilt pekat ut kommer att anslagsavräknas i takt med amorteringar som ska göras under  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 spåranläggningar enligt järnvägsförordningen (:). 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 kapitalförändring)
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  redovisar Banverket samtliga investeringar i järnvägsanläggningar som tillgång i balansräkningen. Anslagsmedel för utförda investeringar
tillförs statskapitalet. Anläggningarna värderas till full produktionskostnad oberoende av ﬁnansieringsform. Eventuell extern ﬁnansiering tillförs statskapitalet. Mervärdesskatt ingår i anskaﬀningsvärdet för anläggningar anskaﬀade före  juli .
Anskaﬀningskostnad för mark särredovisas från och med år . Mark anskaﬀad
före år  redovisas till ett standardvärde av en krona per kvadratmeter. Mark
anskaﬀad från och med år  är redovisad till faktisk anskaﬀningskostnad.
Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående
nyanläggningar. Aktivering av ränta på pågående investering görs inte eftersom
räntekostnader hittills endast förekommer för en mindre del av de pågående investeringarna. Projekteringskostnader för planerade järnvägsinvesteringar aktiveras
som pågående nyanläggning. Invärdering från pågående investeringsprojekt till
färdigställd anläggning sker normalt i samband med att anläggningen tas i bruk.
Byggnader, maskiner och inventarier
Anskaﬀade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaﬀningskostnad.
Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag.

Avskrivningstiden för järnvägsanläggningar är beräknad som ett genomsnitt av
livslängden för de anläggningstyper som normalt förekommer i en järnvägsanläggning. Denna avskrivningstid tillämpas för huvuddelen av järnvägsanläggningarna.
Diﬀerentierade avskrivningstider för järnvägsanläggningar tillämpas hittills endast
för eldrift- och teleanläggningar (som ﬁnansierats med lån).
Samtliga avskrivningar redovisas i resultaträkningen. Avskrivning på järnvägsanläggningar där anslagsavräkning skett redan vid investeringens genomförande,
ingår i årets kapitalförändring.
Aktier och andelar
Andelar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
Varulager och förråd
Varulager och förråd består i huvudsak av material för underhåll och reparation av
anläggningar. Värdering sker enligt lägsta av anskaﬀningsvärde enligt FIFU-principen och verkligt värde. Inkuransberäkning har gjorts efter individuell prövning.
Fordringar
Fordringar tas upp till de belopp som de beräknas inﬂyta med. Reservering för
osäkra fordringar har gjorts efter individuell prövning.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta tas i bokslutet upp till aktuell växelkurs på
balansdagen.
Avsättningar
Avsättning för åtgärdande av miljöstörningar görs då det ﬁnns ett föreläggande
från miljömyndigheten.
Avsättning görs för kostnader för avveckling av fastigheter då beslut fattats om
sådan avveckling.
Avsättning görs för åtgärdande av brister i färdigställd anläggning som identiﬁerats i samband med slutbesiktning.
Avsättningar för garantiåtaganden för externa uppdrag görs enligt Redovisningsrådets rekommendation RR . I övrigt görs avsättningar enligt förordningen
om årsredovisning och budgetunderlag (:).
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  meddelas Banverket följande undantag från de generella EA-reglerna för statliga myndigheter.
Ȇ
Ȇ

Ȇ

Ȇ

Ȇ

<cxIo`IrNAosr<cYZcGIo<xx<Gpeb<cXIpZĻŁŪ<cpa<XpNhoeoGcZcXIc
(:) avräkna kostnader det budgetår verksamheten utförs.
<cxIo`IrNAosr<cYZcGIo<xx<Gpeb<cXIpZŁŪ`<lZr<aNhopho_cZcXpNhoeoGningen (:) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med
beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.
<cxIo`IrbIGXIpscG<cr<XNoAcĽľŪ`<lZr<aNhopho_cZcXpNhoeoGcZcXIc
(:) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än  procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet får, efter balansering, disponeras av Banverket för att ﬁnansiera
banhållningskostnader.
<cxIo`IrbIGXIpscG<cr<XNoAcĻĺŪ`<lZr<aNhopho_cZcXpNhoeoGcZcXIc
(:) enligt de villkor som anges under punkt  Övriga villkor i regleringsbrevet.
<cxIo`IrbIGXIpscG<cr<XNoAc`o<xIrIcaZXrľ`<lĽŪNhoeoGcZcXIc
(:) om årsredovisning och budgetunderlag.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga anskaﬀningsvärde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning av tillgångarnas
ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:
Ȇ
Ȇ
Ȇ
Ȇ
Ȇ
Ȇ
Ȇ
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Zbb<rIoZIaa<<ca?XXcZcXprZaaXAcX<o
_?ocx?Xp<ca?XXcZcX<o
IaGoZNr<ca?XXcZcX<o
rIaI<ca?XXcZcX<o
D{XXc<GIo
NhoD?rroZcXpsrXZNrIolA<cc<cpN<prZXYIr
b<p`ZcIoeEYZcxIcr<oZIo

ŀAo
ĿĺAo
ĻĺǳľŀAo
ŀǳĽĺAo
ĻĺǳľŀAo
łǳĻŀAo
ľǳĽŀAo
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"erĻǳŃ
Not  Avskrivningar och nedskrivningar
2006

Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning
16 723 788 11 798 310
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital för
investering i järnvägsanläggningar
–10 585 835 ǳĒĎĎČēđĕ
Redovisade intäkter av anslag enligt resultaträkning
6 137 953 đđēēđđč
Varav
Ȇ 6Io`p<bYIrIcƒcr?`rIo<x<cpa<X
5 194 323 4 991 978
Ȇ 0o<cpNIoIoZcX<oƒ!IGIapebIoYAaaZrpNoAcpr<rpDsGXIrIc 943 630
đĔđđēď

Not  Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2007

2006

565 064

đĎĕČĔĔ

Verksamhet med övriga ersättningar som
disponeras av Banverket
0IaIr_?cprIo
aNhop?a_cZcX
Entreprenad- och konsulttjänster
Utbildning
!<rIoZ<aNhop?a_cZcX
op?rrcZcXNho`<lZr<a`eprc<GIo
'xoZXr

ĎĐĎĒĒč
čČČĔēĎČ
790 000
24 000
ĐēđčČĐ
đčďēē
ēčĎđĎĔ

ĎđČēđē
ĕĐĒđĒđ
740 000
24 000
ĎĕđĒďĔ
đĐčēĒ
ēčđđčĎ

Summa övriga ersättningar

3 304 390

3 026 647

Summa intäkter och övriga ersättningar

3 869 454

ďđđđēďđ

tkr
Avgifter för trafik på statens spåranläggningar
Banavgifter som disponeras av Banverket

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande ersättningar som regleras i
ĐŪ<xXZNrpNhoeoGcZcXIcƒ

Ȇ rZGp`oZNrIoeEY<cGo<lsDaZ`<rZecIo
Ȇ `ecNIoIcpIoeEY`sopIo
Ȇ ae`<aIo
Ȇ srosprcZcXƩsrY{ocZcXƪ
Ȇ r_?cprIIzleor

ĎĒ
ĎđĐďĎ
ĎČĔēČ
ĐĔČĒ
čđČČČČ

Č
ĎđČĎđ
ĎĎĕĎĒ
ĔĎđē
đĔČČČ

2007

2006

Finansiella intäkter
Räntekonto hos Riksgäldskontoret
Övriga ﬁnansiella intäkter

22 600
10 719

4 947
3 639

Summa Finansiella intäkter

33 318

ĔđĔĒ

Finansiella kostnader
.?cr<aAcZ.Z`pX?aGp`ecreoIr
.?crI`ecreYep.Z`pX?aGp`ecreoIr
'xoZX<Oc<cpZIaa<`eprc<GIo

đēĕĎďĔ
čđČĕđ
ďĒĔĔĔ

ĐĔđĔēč
Ďĕēđ
ďďđĒĒ

Summa ﬁnansiella kostnader

631 221

đĎĎĐčĎ

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

Avskrivningar
cpa<XpǱeEYIzrIocOc<cpZIo<GI_?ocx?Xp<ca?XXcZcX<o
AcIOc<cpZIo<GI_?ocx?Xp<ca?XXcZcX<oƶ
Byggnader och markanläggningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
!<p`ZcIoƑro<cpleorbIGIaeEYZcxIcr<oZIo
Immateriella anläggningstillgångar

ĎččĎđĎĕ
đĐĒČĒď
21 448
4 266
čđČďďČ
12 948

čĕĔđĎĎĎ
ĒĐēđčđ
21 982
4 189
čđēČĐē
10 668

Summa avskrivningar

2 847 584

2 826 623

ĔđČ
8 349
3 167
68 179
čďđč
0

čďđĎ
2 187
0
0
Č
7 414

Nedskrivningar
{XXc<GIoeEYb<o`<ca?XXcZcX<o
Maskiner, transportmedel och inventarier
Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
$bp?rrcZcXprZaaXAcX<o
Andelar i dotter- och intresseföretag
Summa nedskrivningar
Summa avskrivningar och nedskrivningar

81 896

čČĕđĎ

2 929 480

ĎĔďēđēđ

ƶDIaellIrNhoaAcIOc<cpZIo<GI_?ocx?Xp<ca?XXcZcX<oĽĺĺŁZcXAołĽľĻĻr`o
 <xpIIcGI<xp`oZxcZcXp`eprc<GIoNhoAoIcĽĺĺľǳĽĺĺŀGA<xp`oZxcZcXpr<`rIcx<oZr
felaktigt beräknad.

Not  Bidrag till Transeuropeiska nätverk m.m.
2007

2006

Följande bidrag från EU har utbetalts till Banverket för
järnvägsinvesteringar
Zr{rsccIac
DZGo<XD{XX<cGI
6?pro<pr<bD<c<cƉ/hGo<pr<bD<c<c DZGo<XD{XX<cGI
0oZ<cXIaplAohrIDeoXpY<bc
DZGo<XsroIGcZcX
Citybanan
bidrag utredning

ččďďđđ
Č
čČĐďĐ
18 874

đĎēĕĒ
đČēĐČ
Č
22 917

Belopp som anslagsredovisats för ovanstående projekt

142 663

čĎĒĐđď

2007

2006

tkr

tkr

Av- och nedskrivningar anslags- och externﬁnansierade
_?ocx?Xp<ca?XXcZcX<o
ǳĎčēĔĔčč ǳčĕĔđĎĔĎ
ZGo<XNhoZcxIprIoZcX<o
ĎđĒďēč
ĔĎĐđ
Resultat andel intresseföretag
0
90 000
Mottagen utdelning från aktier och andelar i intresseföretag
0
0
Minskat andelsvärde i intresseföretag p.g.a. utdelning
0
0
"IGp`oZxcZcX<x<cGIa<oZZcroIppINhoIr<X
Č
ǳēĐčĐ
.?cr<DIr<acZcXpsrN?prIapIZcroIppINhoIr<X
ǳďČĔđđ
ǳďČĔČĐ
Ränta kapitaltillskott
0
337
.Ipsar<rIzrIoc<sllGo<X
ĕĕđĐč
ĕččĒĒ
Totalt

–1 853 754 ǳčĔďďēđĎ

De externa uppdragen avser verksamhet inom Banverket Produktion, Banverket
+oe_I`rIoZcXƑ <cxIo`Ir0IaIc?rƑ <cxIo`Ir?ocx?Xpp`ea<ceEY <cxIo`Ir!<rIoZ<aservice.

Not  Immateriella anläggningstillgångar
2007

2006

cXAIcGI<cp`<QcZcXpx?oGI
oIrp<cp`<QcZcX

ĕĐđĔč
ĎđĒđĐ

ĔđčČĔ
ĕĐēď

Utgående anskaﬀningsvärde

120 235

ĕĐđĔč

cXAIcGI<xp`oZxcZcX<o
oIrp<xp`oZxcZcX<o

ǳđĐĐđē
ǳčĎĕĐĔ

ǳĐďēĔĕ
ǳčČĒĒĔ

Ackumulerad avskrivning

–67 405

ǳđĐĐđē

Ingående nedskrivningar
oIrpcIGp`oZxcZcX<o

0
ǳďčĒē

0
Č

Ackumulerad nedskrivning

–3 167

0

Planenligt restvärde

49 663

40 124

tkr
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2006

Not  Årets kapitalförändring

Not  Finansiella intäkter och kostnader
tkr

2007

tkr
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2007

tkr

Not –

Not  Intäkter av anslag

Not –
Not  Järnvägsanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom
Anslags- och
externﬁnansierade
järnvägsanläggningar

Låneﬁnansierade
järnvägsanläggningar

Byggnader och
markanläggningar

Mark

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

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

78 384 080
0

75 587 430
0

16 243 419
0

15 920 774
0

766 457
837

765 568
77

257 983
24 673

242 798
22 609

95 651 939
25 510

92 516 570
22 686

5 845 109
–154 274

2 881 290
–84 640

1 400 988
–56 944

472 135
–149 490

39 382
–1 326

1 163
–351

0
54 908

0
–7 424

7 285 479
–157 636

3 354 588
–241 905

Utgående anskaﬀningavärde

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

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering

–21 061 633 –19 161 050
–2 112 530 –1 985 222
154 275
84 640

–9 165 980
–546 063
1

–8 667 913
–647 514
149 447

–443 109 –421 575
–21 448 –21 982
1 893
448

0
0
0

0
0
0

–30 670 722 –28 250 538
–2 680 041 –2 654 719
156 169
234 536

Ackumulerad avskrivning

–23 019 888 –21 061 633

–9 712 042

–9 165 980

–462 664 –443 109

0

0

–33 194 594 –30 670 721

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Försäljning/utrangering

0
0
0

Utgående ackumulerade
nedskrivningar
Planenligt restvärde

Not –

EKONOMISK REDOVISNING

tkr

0
0
0

–236
0
236

0
–236
0

Tot

–236
0
236

0
–236
0

0

0

0

0

0

–236

0

0

0

–236

61 055 027

57 322 447

7 875 421

7 077 439

342 686

323 112

337 564

257 983

69 610 698

64 980 982

0

0

0

0

–850

–1 588

0

0

–850

–1 588

Årets nedskrivningar i samband
med utrangering/försäljning

Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar ingår i posten låneﬁnansierade järnvägsanläggningar. Anskaﬀningsvärde för dessa anläggningar är
  tkr (  tkr) ackumulerad avskrivning uppgår till   tkr (  tkr).
Dessa objekt redovisas som ﬁnansiell leasing fr o m år . I redovisade kostnader
för den ﬁnansiella leasingen ingår variabla avgifter som är beroende av ränte- och
indexjusteringar enligt träﬀade avtal. För år  uppgår dessa variabla avgifter till
 miljoner kronor. Avtalen har träﬀats mellan åren  och . Avtalen sträcker
sig fram till år . Inför avtalstidens slut ska omförhandling ske varvid faktiska
kapital- och underhållskostnader ska utgöra grund för nya villkor. Beträﬀande
leasingsskuld se not .

I Banverkets markinnehav ingår mark som anskaﬀats för byggandet av Botniabanan. Denna markanskaﬀning ﬁnansieras av Botniabanan AB fram till drifttagandet
av banan och är därför här upptaget till noll kronor.

Not  Förbättringsutgifter på annans fastighet

Not  Maskiner, inventarier och transportmedel

tkr
Ingående anskaﬀningsvärde
Årets anskaﬀning
Årets färdigställande från pågående investering
Försäljning / utrangering
Utgående anskaﬀningsvärde

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

2007

2006

50 999
549
376
–3 003

47 078
1 881
2 093
–53

Ingående anskaﬀningsvärde
Årets anskaﬀning
Årets färdigställande från pågående investering
Försäljning / utrangering
Utgående anskaﬀningsvärde

tkr

2007

2006

3 257 994
118 011
38 134
–95 553

3 128 044
121 005
85 235
–76 290

3 318 586

3 257 994

48 921

50 999

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning / utrangering

–21 519
–4 266
1 173

–17 376
–4 189
46

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning / utrangering

–2 508 739 –2 424 806
–150 330
–157 047
94 516
73 115

Ackumulerad avskrivning

–24 612

–21 519

Ackumulerad avskrivning

–2 564 553 –2 508 739

24 309

29 480

0

0

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Planenligt restvärde
Årets nedskrivningar i samband med utrangering / försäljning

0
–6 597

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0
0

–6 597

0

747 436

749 255

Årets nedskrivningar i samband med utrangering / försäljning –1 752

–2 187

Planenligt restvärde

Not  Pågående nyanläggningar
Anslags– och externLåneﬁnansierade
ﬁnansierade investeringar investeringar

Maskiner, inventarier
och transportmedel

Summa

2007

2006

2006

2007

2006

2007

2006

Ingående pågående anläggning
Årets anskaﬀning*
Försäljning / utrangering
Omklassiﬁcering till färdig anläggning
Nedskrivning av pågående investering

16 689 973
10 710 695
2
–5 845 109
–66 226

13 319 686
6 251 577
0
–2 881 290
0

8 690 416 6 947 883
–1 131 426 2 214 856
10
0
–1 440 370 –472 323
–1 953
0

35 882
34 698
0
–38 510
0

79 455
55 222
–11 262
–87 533
0

25 416 272
9 613 967
11
–7 323 989
–68 179

20 347 024
8 521 655
–11 262
–3 441 146
0

Utgående anskaﬀningsvärde

21 489 335

16 689 973

6 116 677 8 690 416

32 070

35 882

27 638 082

25 416 272

tkr

2007

* I utfallet ingår en ändrad ﬁnansiering av tidigare utförda investeringar från lån till anslag med   miljoner kronor.
Under  infördes nya rutiner för bokföring av nedskrivning av pågående investering varför värden för år  ej är helt jämförbara.
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Not –
Not  Beredskapstillgångar
2007

2006

3 437
–3 437
0

5 927
–5 927
0

tkr
Totalt lagervärde beredskapsmaterial
Varav ﬁnansierat med anslagsmedel
Bokfört värde

Not  Andelar i intresseföretag och andra långfristiga värdepappersinnehav
Förändringar under året

tkr
Svensk-Danska Broförbindelsen AB
- bedömd resultatandel
A–Banan Projekt AB
Tunnelpersonalen i Malmö AB

2007

2006

0

0

4 948
25
4 973

4 948
25
4 973

Andel av resultat
2007

Aktieägartillskott
2007

2006
90 000

0

För koncernen SVEDAB AB, A-Banan Projekt AB och Tunnelpersonalen i Malmö AB
har andelarna värderats utifrån bokslut . Aktierna i SVEDAB har skrivits ner till
noll kronor enligt kapitalandelsmetoden. I regleringsbrev har regeringen beslutat
att underskott i moderbolaget SVEDAB skall täckas av aktieägartillskott. Aktieägartillskott skall göras i form av betalningsutfästelser. Övergången till IFRS / IAS
 och ändrade principer för koncernredovisning hos SVEDAB har medfört att
moderbolagets förlust för åren – kan täckas av balanserade vinstmedel

2006
–90 000

0

90 000

–90 000

varför Banverket inte behöver ge aktieägartillskott för dessa år. Det aktieägartillskott på   tkr som Banverket reserverade i bokslut  återfördes . För
aktieägartillskott i form av betalningsutfästelser beräknas skuldränta. Räntekostnaden regleras med betalningsutfästelser och redovisas som ﬁnansiell kostnad.
För år  uppgår räntan till   ( ) tkr. Ackumulerat uppgår lämnade
aktieägartillskott jämte ränta till   ( ) tkr i form av betalningsutfästelser. Inga utdelningar har mottagits under .

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andelar i handelsbolag
2007-12-31
Skandfast Ett HB

Antal

Andel %

Nominellt värde kronor

Överkurs kronor

Anskaﬀningsvärde totalt tkr

1

5

5 000

0

5

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

Not  Varulager

Not  Avräkning Statsverket
2007

2006

Material i lager
Avgår inkurans

498 007
–31 499

525 068
–30 972

Totalt

466 508

494 096

tkr

Not  Pågående arbeten
Pågående arbeten består av ej avslutade entreprenaduppdrag som i huvudsak
utförs av Banverket Produktion.

Ingående balans
Avräknat mot statsbudgeten
Ȇ cpa<X
Ȇ c`ebprrZra<o
Avräknat mot statsverkets checkräkning
Ȇ cpa<XpbIGIapebrZaaNhorpo?crI`ecre
Ȇ "IrreDIr<acZcXZE`Io?crID?o<cGIleprXZoe
Ȇ 1llDhoGpbIGIabbƐ

2007

2006

Förutbetalda elinköp
Förutbetalt underhållsbidrag Inlandsbanan AB
Upplupna bidragsintäkter – statliga
Upplupna bidragsintäkter – utom statliga
Upplupna avgifter enligt järnvägsnätsbeskrivningen
Upplupna elintäkter
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

2 083
27 750
1 893
0
129 000
10 000
101 824

97 541
28 750
2 951
1 515
114 200
204 683
123 877

Summa periodavgränsningsposter

272 550

573 518

2007

2006

31 028

24 162

čĒēĎďēĔĔ
ǳčĐĎĒĒď

ččēĕĔďčČ
ǳčĎĒĐđď

ǳčēčĒđĐĔĎ ǳččēĕčĐĎď
đďĐČ
ǳĎč
čĐĎĒĒď
čĎĒĐđď

Utgående balans

Not  Periodavgränsningsposter
tkr

tkr

varav av
Ȇ eoGo<clA.Z`pX?aGp`ecreoIrIcaZXrcerďč
Ȇ cpa<Xp<xo?`c<rƩI_o?crID?o<cGI<cpa<Xƪ
som ännu ej utbetalts från SCR)
Ȇ rIoprAIcGIoIXaIoZcXbIaa<c/ .eEYo?crI`ecre
för betalning i fel ﬂöde

–405 326

31 028

ǳĐčĎČČč

ĎĕĒĕď
1 380

6 675
–405 326

–45
31 028

Not  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
tkr
Behållning räntekonto
Räntekontokredit

2007

2006

1 696 604
1 419 200

376 076
1 208 000

Saldot på räntekontot består till 100 % av anslagsmedel.

ÅRSREDOVISNING 2007

63

EKONOMISK REDOVISNING

Intresseföretag vid årets slut, tkr

Not –

Andelar och aktieägartillskott

Not –
Not  Myndighetskapital
Statskapital

Balanserat
resultat intressebolag

Balanserad
kapitalförändring

Kapitalförändring
enl resultaträkning

Summa
Myndighetskapital

Bokfört värde vid årets början
Kapitalförändring föregående år – Bidrag
Kapitalförändring föregående år – Övrigt
Tillförda anslagsmedel för investering under året
Tillförda externa medel under året
Årets resultat externa aﬀärer
Årets avskrivning järnvägsanläggningar
Resultat andel intressebolag
Ränta kapitaltillskott
Övriga kapitalförändringar

77 453 848
8 245
–1 985 282
10 585 835

–908 442
51 782

107 983
91 503

–1 833 752
–151 530
1 985 282

74 819 637
0
0
10 585 835
256 371
99 541
–2 178 811
–30 855
0
13 700

Bokfört värde vid årets slut
varav externt tillförda medel

86 076 346
9 726 973

256 371
99 541
–2 178 811
–30 855
13 700
–856 660

Not  Avsättning pensioner
tkr

2006

Ingående avsättning
+ Årets pensionskostnad
– Årets pensionsutbetalningar

19 228
4 818
–8 959

20 115
8 557
–9 444

Utgående avsättning

15 087

19 228

Not  Lån i Riksgälden
tkr

2007

2006

Banverkets totala upplåning hos Riksgäldskontoret vid utgången av  är  
miljoner kronor. Lån avseende investeringar i prioriterade projekt skall börja amorteras vid tidpunkten när respektive banprojekt färdigställs med en amorteringstid
på  år. Resterande lån amorteras på förfallodag för respektive lån.
Under  har lån upptagits på   miljoner kronor och lån har amorterats på
  miljoner kronor. Räntekostnader inkl avgifter under  uppgick i genomsnitt
rZaaľƑłńloeEIcrƩľƑľĽloeEIcrƪƐcGIaIcaAcbIGohoaZXo?cr<?oxZGAoIrpsrXAcXEZo`<
ĽĿloeEIcrƩľŃloeEIcrƪƐ

2007

2006

14 200 000

13 179 000

ččĎĕČČČ
ĎēĎČČČČ

ĕČČČČČ
čĐĒđČČČ

Årets amorteringar
Ȇ rZGZX<oIa?XX<cGI<xZcxIprIoZcX<o
Ȇ hxoZXr

ǳďďēĕČČČ
ǳĎďēČČČČ

ǳďēĕČČČ
ǳĕĒđČČČ

Lån vid årets slut

12 300 000

14 200 000

Beviljad låneram

17 300 000

17 300 000

Lån vid årets början
Under året upptagna lån
Ȇ loZeoZrIo<GI_?ocx?Xploe_I`r
Ȇ hxoZXr

Räntekontokredit
Låneram anläggningtillgångar
Låneram övriga krediter
Ȇ 6<o<xloZeoZrIo<GIZcxIprIoZcXploe_I`r

64

–1 853 754
256 371

tkr

83 565 418
0

Lån

2007

Gjorda avsättningar avser följande ändamål
Ȇ xp?rrcZcXNhobZa_hArX?oGIo
ĎČďĕČČ
Ȇ xp?rrcZcXNho<xxIE`aZcXp`eprc<GIoƑN<prZXYIrIo
ĎēĐĐČ
Ȇ xp?rrcZcXNhoArX?oG<cGI<xDoZprIoZpasrDIpZ`rcZcX
Đďĕđđ
Ȇ xp?rrcZcXNhoX_eoG<X<o<crZAr<X<cGIc
ĕĒē
Ȇ xp?rrcZcXNhoNo<brZG<srDIr<acZcX<orZaasllp<XGlIopec<a
ĐčČ
Ȇ xp?rrcZcXNhoDIo?`c<GIIop?rrcZcX<orZaalIopec<apebY<o
erbjudits förtida pensionering
9 467
Ȇ xp?rrcZcXNhop`<GIprAcGp`o<xZIcroIloIc<GIo
ĎČČĎđ
Summa övriga avsättningar

306 164

2006
ĎĒĒēČČ
ďēĎČē
ďďĔĎĔ
čččđ
čđĕē
11 048
ĎĐĎĎđ
375 720

Not  Övriga skulder
I Övriga skulder ingår leasingskulder med   tusen kronorƩAoĽĺĺŁĻŁŃŀĽĽr`oƪƐ
I<pZcXp`saGIoc<NhoN<aaIorZaaDIr<acZcXIcaZXrNhaa_<cGIƒ
tkr

Belopp

År
2008
2009–2012
2013–2025

13 065
52 732
90 087

'xoZX<p`saGIoZcXAoDIr<acZcXpsrN?prIapIorZaa/6  <xpIIcGIxZaa`eo<r<`rZIägartillskott med   tusen kronor.

Not  Periodavgränsningsposter
2007

2006

Upplupna kostnader gällande anställda
Upplupna utgiftsräntor
hosrDIr<aG<Y{oIpZc`ebprIo
Övriga upplupma kostnader/förutbetalda intäkter
Oförbrukade bidrag

371 359
189 821
ĐďĒđĎ
1 070 729
7 606

342 937
149 002
đĎďďđ
516 879
999

Summa periodavgränsningsposter

1 683 166

1 062 152

tkr

Den redovisade upplåningen har gjorts för följande ändamål:
Ȇ aGoZNr<ca?XXcZcX<o
ēČĎĎČČĎ ĒĐĎčĕĔđ
Ȇ 6Zpp<ZcxIprIoZcX<oZ/reE`YeabpeboAGIr
 Ʃ/ Ǳl<`IrIreEYohGZcXID<c<cƪ
čēēĒđčĔ čĕĒĎĎĐĎ
Ȇ 0IaI<ca?XXcZcX<o
čČĒĐĔĐĒ čČďčČēē
Ȇ !<p`ZcIoeEYZcxIcr<oZIo
ēēĕđČĒ
ēĔđčďĒ
Ȇ {XXc<GIo
ďĐĎĒĔĒ
ďĎďččĎ
Ȇ 'xoZXb<o`
čččēĔČ
ččĎĔďđ
Ȇ bb<rIoZIaa<rZaaXAcX<o
ĐĕĒĒď
ĐČčĎĐ
Ȇ 0ZGZX<oIa?XXcZcXZcxIprIoZcX<o
ďĎ ďĐččČČČ
Ȇ cxIprIoZcXloZeoZrIo<GI_?ocx?Xploe_I`r
ďĐĎĔĕēĎ ĎĎďĒčČď
Ȇ hoD?rroZcXpsrXZNrIolA<cc<cN<prZXYIr
ĎĐďČĕ
ĎĕĐĔČ
avgår ﬁnansiering med myndighets- och rörelsekapital –2 300 314 –2 153 094
12 300 000 14 200 000
tkr

199 486

Not  Övriga avsättningar
2007

Banverket har iklätt sig åtagande om utbetalning av förtida pensioner. Det återstående åtagandet vid årets slut har beräknats till cirka  miljoner kronor.

Not –

EKONOMISK REDOVISNING

tkr

Not  Garantiutfästelser
Banverket och Vägverket har -- gemensamt ställt ut en kapitaltäckningsgao<crZrZaap`{GGNho/6 ƒpIXc<`<lZr<aƐ<o<crZc?oZcrIDIXo?cp<GrZaaDIaelleEY
rZGƐ`rZI?X<orZaap`errrZaa/6 Y<oa?bc<rpXIcebsrN?oG<cGI<xDIr<acZcXpsrfästelser.
Banverket och Luftfartsverket har gemensamt ställt ut en kapitaltäckningsgao<crZrZaap`{GGNhoǱ <c<c+oe_I`r ƒpIXc<`<lZr<aƐ<o<crZc?oZcrIDIXo?cp<GrZaa
belopp och tid.
Banverket har ansvaret för att garantera lån upptaget av Skandfast Ett HB avseende förhyrd fastighet enligt not .

Ram

0 1 419 200
600 000 1 100 000
11 700 000 17 300 000
ďĎďĔČČČ ĐčČČČČČ
ÅRSREDOVISNING 2007

Not –
Not  Hyresåtaganden

Not  Finansieringsanalys – drift, kostnader

sxsG`ecreoIrpae`<aIoZ eoa?cXIY<oY{orpNhoIclIoZeG<xĽŀAoƑNo<brZaaGIcľĺ
b<opĽĺĻŁƐxr<a<GY{o<<xpIo`<lZr<a`eprc<GIoberpx<o<cGIIrr<cp`<QcZcXpx?oGI
på cirka  miljoner kronor. Träﬀat avtal innehåller option om köp av fastigheten.

tkr

10 800
11 900
13 100
95 300

Enligt regeringsbeslut --
Ȇ GZplecIo<pZcrI<cpa<XpDIYAaacZcXsrhxIoľloeEIcrNho<cpa<XĽĽľŁƒľ<lĻ
 p<brNho<cpa<XĽĽľŁƒŀ<lĻ
Ȇ Nho<cpa<XĽĽľŁƒĿp<brNho<cpa<XĽĽľŁƒŀ<lĽGZplecIo<pYIa<<cpa<XpǱ
sparandet.

Enligt regeringsbeslut -- har
Ȇ rZaaGIacZcXIclA<cpa<XpleprľŁƒľ<lƐĻbZcp`<rpbIGľŁĺĺr`o
Ȇ rZaaGIacZcXIclA<cpa<XpleprľŁƒĿ<lƐĿƐľh`<rpbIGĻĽŀĺĺĺr`oƐ

2006

Verksamhetens intäkter av bidrag enligt resultaträkningen 349 522
Ȇ DZGo<XpbIGIapebIoYAaaZrpNhoZcxIprIoZcX
ǳĎđĒďēč

86 560
ǳĔĎĐđ

Summa intäkter av bidrag för drift

78 315

93 151

2007

2006

Bidragsmedel som erhållits för investering 
256 371
Justering för bidrag avseende tidigare år
0
!ebplaZ`rZXIop?rrcZcXNhosllNho<cGI<xZcNo<Ǳ<ca?XXcZcX čďēČČ

8 246
–66 584
Č

Summa intäkter av bidrag för investering

–58 338

270 071

Not  Antal anställda och lönekostnader

Enligt regeringsbeslut -- har
Ȇ rZaaGIacZcXIclA<cpa<XpleprľŁƒľ<lƐĻbZcp`<rpbIGľŀĺĺr`o
Ȇ rZaaGIacZcXIclA<cpa<XpleprľŁƒĿ<lƐľbZcp`<rpbIGĿĽĺr`o
Ȇ rZaaGIacZcXIclA<cpa<XpleprľŁƒĿ<lƐĿƐĿh`<rpbIGľĺĺĺĺĺĺr`oƐ

cr<arZaapxZG<oI<cpr?aaG<xZGAoIrppasr
Därav män
Därav kvinnor

Enligt regeringsbeslut -- har
Ȇ rZaaGIacZcXIclA<cpa<XpleprľŁƒŀ<lƐĻh`<rpbIGĻŃĺĺĺr`oƐ

hcI`eprc<GƑr`o

2007

2006

ĒđĐĎ
5 265
1 277

Ēđđč
5 277
1 274

ĎĐēđčĔĒ

ĎďĒĎČĐĒ

op?rrcZcX<oƩahc_?brIp`<rrIlaZ`rZX<NhobAcIoƪY<o
srDIr<a<rprZaaNha_<cGIlIopecIosrpIGG<<xoIXIoZcXIcƒ

Not  Utgående överföringsbelopp
Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgängligt
kreditutrymme. Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nyttjande av
disponibla anslagskrediter enligt följande.

ƶďĒƒĐƐĐIcp`ZaG<GIaleprIo
 ďĒƒĐƐĐƐč
 ďĒƒĐƐĐƐď
 ďĒƒĐƐĐƐĐ

7 729 035

2007

tkr

Enligt regeringsbeslut -- har
Ȇ GZplepZrZecpo?rrIchxIoaArZrprZaa<cc<cb{cGZXYIrlA<cpa<Xplepr
 ĽĽľŁƒľ<lĻbIGŀĺĺĺr`oƐ

Anslag
ďĒƒďƐč
ďĒƒĐƐčƑĎ
ďĒƒĐƐĎ
ďĒƒĐƐď
ďĒƒĐƐĐƶ
ďĒƒđƐč

8 370 892

Not  Finansieringsanalys – investeringar, intäkter av bidrag

Not  Förändring i årets tilldelning

tkr

ǳĎĕĎĕĐĔČ ǳĎĔďēđēđ

Not  Finansieringsanalys – drift, intäkter av bidrag
tkr

Not  Ingående överföringsbelopp

11 300 371 10 566 610

Disponibel
anslagskredit

Utnyttjad
anslagskredit

Överföringsbelopp

ĎČČĎĔ
ĔČČ
ďĒēČČ
čĔđČČ
čĎĒēčĔč
čĎďđČ
1 355 559



ǳĒĕĒĔ


ǳďĔČ
–7 348

ďčēĔĒ
ďĔĕČ


ēčĐĔČČ
ĐČČĔĔč
čđčđČČ


ǳčĎĎČĐĔ



+IoǱ$aeNo<cDebƑXIcIo<aGZoI`rho
čďČčČēč
!<rpsarYƑpr{oIapIeoGNho<cGI
ĒČČČČ
Zp<7<opJcƑpr{oIapIaIG<berƑxZEIeoGNho<cGI
ďČČČČ
cGIopYaXoIcƑpr{oIapIaIG<berƑZpr{oIapIcNoƐeƐbƐĽĺĺłǱĺłǱĺĻ čđČČČ
.sc<o o?ccascGƑpr{oIapIaIG<berƑZpr{oIapIcNoƐeƐbƐĽĺĺłǱĺłǱĺĻ čđČČČ
<oZc<eabXoIcƑpr{oIapIaIG<ber
ďČČČČ
<r<oZc<?blIƑpr{oIapIaIG<ber
ďČČČČ
<op7IocIoƑpr{oIapIaIG<berƑZpr{oIapIcrƐeƐbƐĽĺĺłǱĺŁǱľĺ
čđČČČ
!<oZI/ƐoyZGpecƑpr{oIapIaIG<ber
ďČČČČ
srcGIop$appecƑpr{oIapIaIG<ber
ďČČČČ
<oa <cGIoƑpr{oIapIaIG<berƑZpr{oIapIcrƐeƐbƐĎČČēǱČĒǱďČ
čđČČČ

ďČēĒČ
ďĔČĒĐČ
447 076

ĎČĕēČČ
ĎĕĎĕĔĔ

ƶ <cxIo`IrGZplecIo<o<cpa<Xp`oIGZrIclA<cpa<XpleprľŁƒĿƐĿpebNAoNhoGIa<plA
delposter som Banverket ﬁnner lämpligt utan att totalbeloppet på anslagsposten
överskrids.

Not  Anslag enligt räntekontomodell
tkr
Totalt anslagsutfall enligt anslagsredovisning
varav anslag enligt räntekontomodell
Á-conto erhållna anslagsmedel
Reglering
/`saGrZaaƉNeoGo<clA.Z`pX?aGp`ecreoIrƩ.ƪ<xpIIcGI
årets anslagsutfall
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2007

2006

16 723 788 11 798 310
16 723 788 11 798 310
17 135 789 11 768 617
29 693
22 806
–412 001

29 693

65

Not –

år 2008
år 2009
år 2010
år 2011–2016

Summa likviditetspåverkande poster

2006

EKONOMISK REDOVISNING

Beräknad hyreskostnad, tkr

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Ȇ <xp`oZxcZcX<oeEYcIGp`oZxcZcX<o

2007

Not 
Not  Samband mellan resultatredovisningen och den ﬁnansiella redovisningen
Resultaträkning

mnkr

Balansräkning

Verksamhet
Intäkter,
Kostnader
bidrag

EKONOMISK REDOVISNING

Investeringar

Anslag

Lämnade
bidrag

385

224

739

739

385

224

739

0

739

667
2 905
–40
15

0
567

667
2 338
–40

5 031

3 547

676

2 965

0

0

0

Sektorsuppgifter och myndighetsutövning
Övergripande sektorsinsatser
Forskning, utveckling och demonstration
Fastställelse tågplan och järnvägsplan
Bidrag till Inlandsbanan
Ersättning till Öresundskonsortiet
Beredskap

117
52
7
115
267
19

81

8

36
53

36
53

7

73
0
7

115

115

267
19

19

267
0

Summa

577

374

27

347

2 976

2 876

2 976

Verksamhet

Not 

Transferering

Utveckla järnvägen
Nyinvesteringar

9 258

448

Summa

9 258

448

Leverera tåglägen
Driftsledning
Underhåll
Övrigt
Reinvesteringar

667
2 905
–40
1 499

Summa

Uppdragsverksamhet, extern
Administration

109

667

667

20

647

18 509

7 912

4 086

4 182

Övrig försäljning
Räntor m.m
Avskrivning järnvägsanläggningar
Anslagsavräkning investering som
temporärt ﬁnansierats med lån
Övriga ﬁnansiella poster
Ränta betalningsutfästelse

81
655
2 588

81
51

33
31

33

0

Totalt resultat- och balansräkning

11 300

4 251

5 195

Total verksamhet

Intäkt

Aktiverat
Anslag
netto

Anslag

Bidrag

Lån

8 071

6 147

161

1 763

8 071

6 147

161

1 763

1 484

1 060

95

329

1 484

1 060

95

329

204

0

204

0

0

0

0

943

0

943

9 555

7 207

256

2 093

Övrigt som påverkar resultat- och balansräkning

Årets kapitalförändring

604
409
3 379

–1 854

943

0

943

9 555

10 586

–3 379

256

–1 287

0

Borlänge den 19 februari 2008

Mats Hulth
Ordförande	

Minoo Akhtarzand
Generaldirektör

Lisa Warsén

Marie S. Arwidson	C

carina Holmgren

Katarina Kämpe

Anders Ahlgren

Runar Brännlund

Bengt A Hägglund
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Revisionberättelse
2008-03-14

Kerstin Jönsson

ÅRSREDOVISNING 2007

Revisionsberättelse

Riksrevisionen har granskat Banverkets årsredovisning, daterad 2008-02-19, för
räkenskapsåret 2007.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och
författningsenligt. I ansvaret ingår att se till att regeringen får en tillförlitlig
återrapportering av verksamheten i årsredovisningen.
Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens årsredovisning. Granskningen sker i syfte att bedöma om årsredovisningen
och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande
samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda
beslut.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen
har planerats och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma
huruvida årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett ett
urval av väsentliga transaktioner och förvaltningsbeslut.
Riksrevisionen bedömer att genomförd revision har gett tillräckliga och
ändamålsenliga revisionsbevis för nedanstående uttalande.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för
myndigheten.
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Ansvarig revisor Kerstin Jönsson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Henrik Söderhielm har varit föredragande.
Henrik Söderhielm
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revisionsberättelse för Banverket

Styrelse

mats Hulth
Ordförande
VD Sveriges Hotell- och
Restaurangföretagare

minoo akhtarzand
Generaldirektör

lisa Warsén
Konsult, MINSANN Consulting AB

anders ahlgren
Kommunalråd, Gagnefs kommun

runar Brännlund
Professor, Umeå universitet

Katarina Kämpe
Informationschef, Post-och
telestyrelsen

carina Holmgren
Advokat, Fylgia

marie s. arwidson
VD, Skogsindustrierna

Bengt a Hägglund
Direktör

gunnar larsson
Personalrepresentant
SEKO

stig Blomberg
Personalrepresentant
Saco-Förbundet Trafik och
Järnväg

Jerk Wiktorsson
Personalrepresentant
Fackförbundet ST

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

minoo akhtarzand
Generaldirektör

Björn Östlund
lotta Brändström
Ställföreträdande generaldirektör Chef Investeringsdivisionen
Chef Leveransdivisionen

Ingemar Frej
Chef Expertstöd

mathias Persson
Chef Verksamhetsstöd

charlotta lindmark
Chefsjurist

gunilla ejefors-lublin
Personaldirektör

Katarina norén
Planeringsdirektör

Hans ring
monika Kraft
Chef Internationella sekretariatet Informationsdirektör
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rune lindberg
Teknisk direktör

Bo Wikström
Ekonomidirektör
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