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Investering
Mer nytta för pengarna
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”Investering ansvarar för över 2000  
investerings- och förbättringsprojekt  
för både väg och järnväg. Investering 
har drygt 700 medarbetare i hela landet 
och utgör ett av Trafikverkets fem verk-
samhetsområden. Investering omsätter 
cirka 15 miljarder kronor per år.”

Vårt uppdrag är att som professionell beställa-
re och byggherre upphandla och genomföra  
investeringsprojekt som totalentreprenader  
eller utförandeentreprenader. Investerings-
verksamheten bedrivs i projektform efter 
beställningar från verksamhetsområdena 
Samhälle och Underhåll.

Verksamheten spänner över hela genomför-
andeprocessen från utredningar till byggande. 
Till vår hjälp har vi bland annat inköpare, 
markförvaltare och specialister inom tek-
nik och miljö. Även andra specialister, inom 
kommunikation, juridik och ekonomi knyts vid 
behov till våra projekt.

2 Foto omslagbild: Göteborgs Hamn
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Vi finns i hela landet
Vår organisation består av fem distrikt – Nord, Öst/
Stockholm, Mitt, Väst, Syd - samt avdelningarna 
Nationella projekt, Teknik och miljö, Verksam-
hetsstyrning, Kommunikation och Personal. Våra 
uppdrag är i huvudsak investeringsprojekt upp 
till en kostnad av 4 miljarder kronor. Projekt vars 
kostnader överstiger detta genomförs av verksam-
hetsområde Stora Projekt. 

Inom ramen för våra drygt 2000 projekt finns 
ett stort spektrum av uppdrag – allt från kapaci-
tetshöjande åtgärder på väg och järnväg i form av 
ny- och ombyggnad till tillgänglighetsåtgärder som 
att bygga gång- och cykelvägar, tågplattformar och 
busshållplatser.

Nationella projekt fokuserar på industriellt byg-
gande. Man ansvarar för genomförande av väg- och 
järnvägsprojekt över hela landet, som är likartade 
och oftast genomförs repetitivt under flera år. Av-

delning Teknik och miljö är en specialistavdelning 
som består av ca 220 medarbetare som erbjuder 
specialisttjänster inom ca 50 kompetensområden 
inom teknik och miljö. Uppdragsgivarna är i första 
hand de fem distrikten och Nationella projekt men 
uppdragsgivare finns även inom verksamhetsområ-
de Stora Projekt och Underhåll.

Mer nytta för pengarna
Sveriges behov av fungerande infrastruktur är stort 
och inom Investering bedriver vi ett förändrings- 
arbete som syftar till att öka produktiviteten och 
innovationsgraden i anläggningsbranschen för att 
få mer nytta för pengarna. Samtidigt som vi alltid 
har stort fokus på tid, kostnader och innehåll i våra 
leveranser, arbetar vi också kontinuerligt med att 
förbättra kvaliteten i själva genomförandet av våra 
projekt. Projekten ska genomföras med hög säker-
het och så lite störningar och negativ miljöpåver-
kan som möjligt.  Dessa områden ingår också i våra 
mål för kundnöjdhet. 
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Produktivitet

Om vi ökar effektiviteten i vår  
verksamhet skapar vi mer nytta.  
Vi arbetar därför aktivt med att hitta 
smarta lösningar för att få ut så 
mycket samhällsnytta som möjligt 
för skattepengarna. För att uppnå 
detta arbetar vi med effektivare 
planering av våra investeringsprojekt, 
men också genom att som beställare 
bidra till ökad produktivitet, större 
innovationsgrad och högre effektivi-
tet i anläggningsbranschen.  Enkelt 
uttryckt innebär det att vi ska ge 
leverantörerna ett större åtagande 
och därmed också större ansvar för 
själva genomförandet. 

Exempelprojekt som visar på  
produktivitetsarbetet
  

Förstärkt kraftförsörjning
För att minska risken för störningar i tågtrafiken 
och skapa en mer robust järnväg är syftet med 
projekt Förstärkt kraftförsörjning att säkra kraft-
försörjningen till järnvägen.  För att få ut mer nytta 
för pengarna har fyra omformarstationer pakete-
rats i en gemensam entreprenad, vilket ger sam-
ordningsvinster. Man också har valt att dela upp 
leveransen av elkraftinstallationer och mark- och 
byggarbeten. 

VAD: Vi bygger tre nya omformarstationer i Åstorp, 
Lund och Älvängen. Vi bygger också ut den befintliga 
omformarstationen i Ystad.

VARFÖR: Vi säkrar kraftförsörjningen till järnvägen. 
Syftet är att minska risken för störningar i tågtrafiken 
och skapa en flexibel och robust järnväg.

NULÄGE: Byggskede, omformarstationerna tas  
successivt i bruk under åren 2015–2017. 
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Stationer för alla
Projekt Stationer för alla ska göra 150 järnvägs- 
stationer mer tillgängliga. Samtliga stationer  
upphandlas från och med 2012/2013 som total- 
entreprenader. Projektet har en slimmad  
organisation som anpassas efter de beställningar 
man får in. Det innebär i många fall att packa ihop 
flera stationer till en samlad entreprenad, som till  
exempel Blekinge kustbana (2012) och Jönköpings-
banan (2013). 

VAD: Projektet Stationer för alla ska fram till 2021 göra 
150 järnvägsstationer i landet mer tillgängliga, för att 
alla lättare ska kunna ta sig till och från tåget.  
Åtgärderna kan variera mellan stationerna, men alla 
åtgärder följer samma standarder.

VARFÖR: Trafikverket arbetar för ett mer jämlikt och 
tillgängligt transportsystem.

VAR: Stationerna är spridda över hela Sverige. Under 
2013 gör vi åtgärder bland annat på fyra stationer längs 
Jönköpingsbanan.

NULÄGE: Åtgärder pågår fram till 2021.

Malmtransporter Kaunisvaara–Svappavaara 
För att bli klara snabbare och få en bättre utnytt-
jandegrad på maskinerna har projektet jobbat 
tvåskift, sju dagar i veckan längs E45 och väg 395 
vid Vittangi. Man har även jobbat aktivt för att 
korta ledtider genom att jobba med flera processer 
parallellt för att kunna få arbetsplanen att vinna 
laga kraft så snart som möjligt. Bygghandlingarna 
har också tagits fram parallellt för att vara klara 
direkt när den juridiska prövningen var klar.

VAR: Mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

VAD: 16 mil väg förbättras, på några ställen dras vägen 
om förbi byar och minst 3 nya broar byggs.

VARFÖR: Transporterna ökar, framför allt inom gruv-
näringen, och dessutom behöver trafiksäkerheten bli 
bättre, till exempel genom säkrare korsningar. 

NULÄGE: Arbetsplaner, vägplaner och bygghandlingar 
finns klara för en stor del av sträckan, resten håller vi på 
att ta fram. En del byggande har påbörjats.

TRAFIKERING: Sträckan kommer att vara framkomlig 
under hela byggtiden.

KOSTNAD: 2,3 miljarder kronor.
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Säkerhet

Våra arbetsplatser befinner sig till 
stor del ute på trafikerade vägar 
och järnvägsspår. Nollvisionen för 
döda och allvarligt skadade i trafiken 
vägleder även vårt säkerhetsarbete. 
Ingen ska skadas allvarligt eller om-
komma på våra arbetsplatser eller 
i trafiken förbi våra arbetsplatser.  
Vi ska leva upp till medarbetarnas, 
kundernas och samhällets krav och 
förväntningar på att vi har en säker-
hetskultur som stödjer ett tryggt och 
säkert transportsystem.

Exempelprojekt som visar på säkerhetsarbetet

Projekt Skurubron
Redan i vägutredningen påbörjas arbetet med 
säkerhet. Vi arbetar med riskinventering och 
riskanalyser samt utvärderar korridorer utifrån ett 
säkerhetsperspektiv i både utförande- och drift-
skede. BAS-P utvärderar och genomför samman-
ställningar för vidare planering.

VAR: Stockholm

VAD: En 327 meter lång balkbro i stål och betong över 
Skurusundet i Nacka kommun.

VARFÖR: Förbättrar framkomligheten, trafiksäkerheten 
och miljön. Den nuvarande bron har låg standard och 
snittfart med långa köer och olyckor som följd.

NULÄGE: Vägplaneskede.

TRAFIKSTART: 2019

KOSTNAD: 1,2 miljarder kronor.
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Projekt Hamnbanan i Göteborg
Projektet diskuterar säkerhet för trafikanter och 
boende på varje möte, vi genomför även en Barn-
konsekvensanalys samt en egen utredning om 
framkomlighet. Vi arbetar med utökad  
kommunikation, vilket ökar möjligheten till  
säkert beteende och god framkomlighet.

VAR: Göteborg 

VAD: Järnvägslänk på Hisingen mellan Göteborgs hamn 
och övriga Sverige. Projektet består av tre delar:  
ombyggnad Kville bangård, nytt dubbelspår i cirka  
1,2 kilometer lång tunnel mellan Eriksberg och Pölsebo 
samt nytt spår bredvid befintligt i hamnområdet,  
sträckan Pölsebo-Skandiahamnen.

VARFÖR: Hamnbanan säkerställer godstransporter 
till och från Göteborgs hamn och övriga industrier på 
västra Hisingen. Utbyggnaden ska dessutom bidra till 
en överflyttning av godstrafik från väg till järnväg.

NULÄGE: Järnvägsplanen tas fram under 2013 och 2014.

TRAFIKSTART: Kville bangård december 2016.  
Eriksberg-Skandiahamnen i nuläget år 2021 

KOSTNAD: Kville bangård cirka 200 miljoner, Eriks-
berg-Pölsebo-Skandiahamnen cirka 1,7 miljarder kronor.

Projekt Pågatåg nordost och Krösatåg
För förbättrad säkerhet har projektet haft frekven-
ta arbetsplatskontroller inom ramen för den egna 
projektorganisationen och intensivt arbete med 
entreprenören och dess underentreprenör gällande 
efterlevnad av säkerhetskraven. Bland annat har 
projektet tagit fram egen checklista som används 
vid varje arbetspass, genomförandebeskrivningar 
som gäller i två-veckorsintervall för varje tek-
nikslag.

VAD: Sexton nya stationer byggs i norra Skåne och  
södra Småland under 2011-2014. Fem av dem är 
invigda, 14 december 2013 invigs tio till och den sista 
stationen i Tjörnarp invigs 2014.

VARFÖR: Vi förbättrar kommunikationerna i norra 
Skåne och södra Småland så att fler ska kunna ta tåget 
till arbete, skola och fritid.

KOSTNAD: Cirka 800 miljoner kronor och finansieras 
av EU:s regionala utvecklingsfond, regionerna i Skåne 
och Småland samt kommunerna i Alvesta, Markaryd, 
Växjö, Älmhult, Hässleholm, Höör, Kristianstad och 
Osby.

Foto: Göteborgs Hamn
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Framkomlighet

Många av investeringsprojekten 
innebär att förbättra befintliga vägar 
och järnvägar. Det innebär att vi är 
ute och arbetar på sträckor med 
trafik som behöver komma förbi våra 
arbetsplatser med så liten fördröj-
ning som möjligt. Speciellt viktigt är 
det på järnvägen där små trafikstör-
ningar på ett ställe kan ge upphov till 
förseningar i stora delar av järnvägs-
nätet. Vi arbetar kontinuerligt med 
att ställa krav på våra entreprenörer 
för att minimera trafikpåverkan i, 
utan att kompromissa med säker-
heten för arbetare, trafikanter och 
resenärer. 

Exempelprojekt som visar  
på framkomlighetsarbetet

Umeå, ny ringled
Alla i och runt Umeå påverkas av vägbygget,  
dessutom flyttar och bygger vi om hårt trafikerade 
E4 och E12. För att minska störningarna och göra 
arbetsplatserna säkrare arbetar projektet bland 
annat med ett framgångsrikt mobility manage-
mentprojekt och en byggdagbok på hemsidan som 
uppdateras varje vecka. Nära kontakt med rädd-
ningstjänst, skolor, boenden och andra berörda är 
en viktig del i arbetet.  

VAR: Umeå

VAD: Ny ringled, cirka 30 km lång, runt Umeå. Vi byg-
ger 46 broar, fyra trafikplatser och cirka 14 cirkulations-
platser. Projektet är uppdelat i tio entreprenader, varav 
två berör Natura 2000-områden.

VARFÖR: Förbättrad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet 
och bättre luftkvalitet i centrala Umeå.

NULÄGE: Entreprenad 1-7 är färdiga. Arbetsplaner 
för entreprenad 8-10, Västra länken, är inlämnade för 
fastställelseprövning.

TRAFIKSTART: 2017, Västra länken.

KOSTNAD: Totalt 2,1 miljarder kronor, varav  
1,1 miljarder kronor Västra länken.
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Strängnäs–Härad
Projektet ska jobba aktivt för att minimera stör-
ningarna för resenärer och tågtrafiken på Svea-
landsbanan. För att klara byggnation och säker-
hetsfrågor måste spåret stängas av för tågtrafik 
under två till tre veckor per byggår. Innan nytt 
resecentrum är klart ska en tillfällig station ersätta 
den byggnad som rivs på grund av det nya dub-
belspåret. Provisoriet är till för att ge service och 
underlätta för resenärer under byggtiden.

VAR: Svealandsbanan, Strängnäs–Härad

VAD: Nytt spår, 8,4 km, och ny tunnel 2,9 km,  
tre vägbroar och sex järnvägsbroar, parkeringsgarage 
samt ett nytt resecentrum.

VARFÖR: För att öka tillförlitligheten/punktligheten och 
öka kapaciteten för trafiken på Svealandsbanan.

NULÄGE: Järnvägsplanen ska faställas och när den vun-
nit laga kraft kommer förfrågningsunderlag skickas ut 
för två totalentreprenader – en för järnvägsarbetet och 
en för resecentrum. Resecentrumet är också beroende 
av att kommunens nya detaljplan vinner laga kraft.

TRAFIKSTART: Preliminärt sommaren 2018.

KOSTNAD: 1,8 miljarder kronor
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Minskad miljöpåverkan

Trafikverket har ett omfattande 
arbete för att minska transportsek-
torns negativa miljöpåverkan. För 
Investerings del handlar det framför 
allt om att förbättra byggprojekten 
utifrån energiförbrukning, transpor-
ter, materialförbrukning i byggskedet 
och att minska nya vägar och järn-
vägars barriäreffekter i landskapet. 
Vi arbetar också med bulleråtgärder 
på både befintliga och nya vägar och 
järnvägar.

Exempelprojekt som visar på minskad  
miljöpåverkan (i byggskede).

E22 Sölve–Stensnäs, ny motorväg
I samband med byggnationen har projektet skapat 
sidotippar intill arbetsområdet och därmed  
minskat onödiga transporter. Genom att byta ut 
bergmaterial mot jordmaterial i väglinjen har 
behovet av inköpt material minskat med 45 000 
kubikmeter.

VAD: E22 går från Trelleborg till Norrköping och är en 
viktig väg genom Blekinge. Den har en central betydelse 
för sysselsättningen och tillväxten. Nu bygger vi om E22 
till motorväg på delen mellan Sölve–Stensnäs. Det är 
totalt en sträcka på 15 km med 20 nya broar.

VARFÖR: Detta görs för att öka framkomligheten och 
trafiksäkerheten på sträckan. Utbyggnaden bidrar också 
till att utveckla näringslivet och öka rörligheten inom 
regionen.

NULÄGE: Byggskede.

BYGGSTART: December 2011.

KLART: I slutet av 2014.

TOTAL KOSTNAD: 800 miljoner kronor.
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Skutskär–Furuvik, dubbelspår
För att minska miljöpåverkan i byggskedet görs 
vattenarbeten inom slitdukar för att inte sprida 
sediment i vattenmassorna. Entreprenören jobbar 
med massdisponering för att massor inte ska trans-
porteras i onödan, vilket både skonar miljön och 
ökar produktiviteten.

VAR: Skutskär–Furuvik

VAD: 4,9 kilometer ny dubbelspårig järnväg. Projektet 
omfattar även tio stycken järnvägsbroar varav sex är 
över befintliga vägar, tre över vattendrag samt en över 
befintlig gångstig. Även en tunnel för hästpassager 
kommer att byggas.     

VARFÖR: För att i framtiden kunna öka antalet gods- 
och persontågstransporter, skapa kortare restider och 
göra att fler resenärer väljer tåget. Dubbelspåret ingår i 
en större investeringsstrategi för att öka kapaciteten på 
hela Ostkustbanan. 

NULÄGE: Järnvägsplanen har varit utställd mellan den 
27 mars–19 april 2013. Nu har handlingarna lämnats till 
planprövningen för fastställelse.

TRAFIKSTART: Planerad till 2016.

KOSTNAD: 830 miljoner kronor. 

Hallsberg–Degerön
Projektet har aktivt arbetat med incitament för 
effektiv logistik. Samverkan sker fortlöpande med 
entreprenörer och myndigheter för att effektivise-
ra det praktiska arbetet och därmed utfallet.

VAR: Örebro län

VAD: Utbyggnad till dubbelspår och ombyggnad av 
Hallsbergs bangård. Nya spår, upprustning av spår, ett 
flertal broar, kontaktledningar samt övrig teknik och 
miljöåtgärder.

VARFÖR: Tågen får inte plats på dagens enkelspår vilket 
leder till förlängda transporttider. Utbyggnaden ökar 
möjligheten till miljövänliga transporter och ökad säker-
het då vi även bygger bort ett antal plankorsningar.

NULÄGE: Sträckan är indelad i fyra etapper. Etapperna 
Dubbelspår genom Hallsberg och Stenkumla-Dunsjö  
arbetar med järnvägsplaner. För etappen Halls-
berg-Stenkumla arbetar vi med val av lokaliserings- 
alternativ. I Jakobshyttan pågår byggnation. 

TRAFIKSTART: Jakobshyttan är klar våren 2015. För 
övriga sträckor finns inga datum för trafikstart eftersom 
de ligger olika till i planering och finansiering.

KOSTNAD: 5,4 miljarder kronor.
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Fakta om verksamhetsområde Investering 

•  Är uppdelat på fem geografiska distrikt och avdelningarna 
Nationella projekt och Teknik och miljö. 

•  Ansvarar för Trafikverkets nybyggnationer och större  
ombyggnader. 

•  Har som ledande beställare en aktiv, marknadsutvecklande 
roll i anläggningsbranschen. 

•  Genomför årligen fler än 2 000 investeringsprojekt  
inom väg och järnväg. 

•  Har 720 anställda. 

•  Omsätter cirka 15 miljarder kronor.

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se TR
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