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Framkomliga och användbara  
vägar och järnvägar  
– Nu vässar vi oss för framtiden
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En tydlig inriktning  
för framtiden. 

Vår uppgift är att hålla vägar och järnvägar 
framkomliga och säkra, oavsett årstid. 
Arbeten som genomförs ska störa trafiken så 
lite som möjligt, de ska vara kostnadseffektiva 
och långsiktigt hållbara.

Det kan låta som stora ord och att vi  
har sagt dem förr.

Men nya tider ger nya möjligheter. Och vi har 
en tydlig inriktning för framtiden. Vi ska leve-
rera mer väg och järnväg för pengarna. Därför 
har vi i Trafikverket formulerat en trafikslags-
övergripande strategi med ett antal områden 
som vi fokuserar på i framtiden – både själva 
och tillsammans med våra entreprenörer.

Här får du läsa om hur vi vill arbeta för att 
kunna göra det.

Gunnar Malm
Generaldirektör
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Vi är många som dagligen reser till och från våra arbeten.  
Vi behöver resa för att göra inköp och för att få eller ge service. 
Vi är beroende av fungerande transporter och vi behöver kunna 
pendla, oavsett om vi bor i storstadsområden eller på landsbygd.  
Vägarna måste vara framkomliga och utan hinder, trafiken måste flyta 
utan stockningar och tåg och bussar ska komma fram i tid.
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Så här vill vi möta omvärldens förväntningar 

OMVÄRLDENS FÖRVÄNTNINGAR

Trafiken ska komma fram så som vi lovar. 
Nu och i framtiden. Det innebär att vi måste 
prioritera områden där många färdas; stor-
stadsområden och större sammanhängande 
stråk när det gäller framförallt framkomlig-
het, punktlighet, robusthet, säkerhet och 
trafik- och trafikantinformation. Både för 
väg och järnväg.

Det innebär inte att vi åsidosätter vägar och 
järnvägar med mindre trafik.

Vi måste också alltid balansera vårt arbete så 
att det är samhällsekonomiskt effektivt och 
ligger i linje med de resurser vi är tilldelade 
för att utföra det. Och vi ska vara skickliga 
på att informera om det arbete vi utför och 
vilka hinder resenären och trafikanten kan 
möta. Då ges man möjlighet till att planera 
sin resa.

Så här gör vi
Vi kommunicerar så att 
realistiska förväntningar på 
leveranskvalitet skapas. Det 
ska framgå med tydlighet 
vilken kvalitet som erbjuds i 
olika delar av väg- och 
järnvägsnätet. När det blir 
störningar får resenärer och 
trafikanter tillräckligt med 
information för att fatta 
beslut om sin fortsatta resa 
eller transport.
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Vi behöver kunna resa för att hälsa på släkt och vänner, för 
nöje och rekreation. De längre resorna är beroende av att 
de stora vägarna har hög framkomlighet och inte drabbas 
av större driftstörningar. Särskilt på järnvägen får stopp eller 
störningar återverkningar i hela trafiksystemet med stora 
förseningar som följd.



7

Så här vill vi skapa långsiktig hållbarhet

LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

Oväntade händelser är en stor utmaning för 
oss inom Trafikverket. Vi har i många fall 
gamla anläggningar som måste anpassas till 
nya förutsättningar. Vi måste arbeta med 
våra regelverk och tillämpningen av dessa 
så att de anpassas till dagens och morgon-
dagens verklighet. 

Vi måste lära oss mer om hur funktioner i 
anläggningar påverkas av ett förändrat kli-
mat och andra oväntade händelser. Vi måste 
öka vår kunskap om hur valda trafikupp-
lägg och underhållsmetoder påverkar den 
långsiktiga hållbarheten. Vi måste också se 
till att alltid vara beredda och leda organisa-
tionen på ett effektivt sätt när det är större 
störningar.  Och vi måste bli bättre på att 
långsiktigt bedöma behov av befintliga och 
nya material och åtgärder i både väg- och 
järnvägsnätet.

Så här gör vi
Transportsystemet med 
väg och järnväg klarar höga 
påfrestningar, även när de är 
orsakade av oväntade  
händelser. Robusthet  
hanteras för väg och järnväg 
gemensamt. Drift och  
underhåll bedrivs med 
största möjliga hänsyn till 
den långsiktiga hållbarheten.
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Så här vill vi vara kostnadseffektiva 

KOSTNADSEFFEKTIVITET

För att vara kostnadseffektiva måste vi 
arbeta tillsammans. Vi måste vara tydliga 
med hur drift och underhåll påverkas av och 
påverkar andra verksamheter inom  
Trafikverket. Vi måste alltid beakta effekter 
på drift och underhåll i hela kedjan; från 
analys av idé till när en åtgärd genomförs. På 
så sätt kan vi hitta nya vägval och synergier. 
Därför behöver drift och underhållsarbetet 
vara känt och tydligt synliggjort hos alla som 
har påverkan på arbetet på lång sikt.

Så här gör vi
Drift och underhåll är ett 
gemensamt och prioriterat 
arbete i hela trafikverks- 
organisationen. Det bidrar 
till att kvalitet i leveranserna 
nås.
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Näringslivet måste kunna lita på att långväga godstransporter  
kommer fram i tid på väg och järnväg. Det gäller leverantören av 
varor som har ett åtagande mot sin kund, mottagaren som  
planerar in leveranser av insatsvaror i sin produktionsprocess och 
transporten som gör upp färdplaner för bästa möjliga nyttjande  
av sin fordonspark. En stor del av dagens transporter utgörs av  
”rullande lager” där godset behöver komma fram ”just-in–time” för 
att inte orsaka förseningar eller avbrott i produktionen.
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Vi styr mot rätt leveranskvalitet

RÄTT LEVERANSKVALITET

När vi genomför trafikslagövergripande sys-
temanalyser och funktionsutredningar ska 
vi utgå från behovet av leveranskvalitet. Vi 
måste öka kunskapen om samband mellan 
kostnad, åtgärd, tillstånd och effekt. Därför 
ska vi arbeta för att styrning, begrepp och 
processer för drift och underhåll är gemen-
samma och för att synliggöra likheter och 
olikheter mellan väg och järnväg.

Vi ska ha ett gemensamt förhållningssätt till 
hur vi förvaltar våra anläggningar. 

Så här gör vi
Vi gör de drift och  
underhållsåtgärder som ger 
mest effekt i förhållande till 
insatsen. Vi planerar väg 
och järnväg samtidigt så att 
resurserna används effektivt.
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Så här blir vi bättre och  
mer professionella beställare

PROFESSIONELLA BESTÄLLARE

Trafikverket beställer varje år arbeten för 
många miljarder kronor. Som beställare kan 
vi bidra till och påverka utvecklingen inom 
anläggningsbranschen. 

Vi ska arbeta för att styra och följa upp 
upphandlingar och likartade kontrakt på 
ett enhetligt och systematiskt sätt. Vi måste 
utgå från funktion när vi utvecklar våra 
tekniska regelverk och tillämpa externt 
vedertagna standarder och metoder. Vi vill 
skapa incitament för att metoder, teknik och 
material ska utvecklas. Vi ska också ge förut-
sättningar för stordrift och upprepning.

Vi vill finna drivkrafter som innebär att 
vi nyttjar resurser ännu bättre för att få 
kortare tider för bygg och underhållsåt-
gärder. Standardisering av olika tekniska 
system och anläggningar ger också det högre 
kostnadseffektivitet. 

Vi arbetar för att lära av andra och varandra.

Så här gör vi
Vi inom Trafikverket påver-
kar utvecklingen i anlägg-
ningsbranschen. De krav vi 
ställer på våra entreprenörer 
ger en effektivisering av 
verksamheten samtidigt 
som vi säkrar kvaliteten i 
leveranserna.
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Vi väljer rätt åtgärd

RÄTT ÅTGÄRD

Vi ska ha bättre metoder och verktyg för 
att mäta, registrera och förutse tillståndet i 
våra anläggningar. Informationen om deras 
tillstånd ska vara både öppen, tillgänglig och 
också så korrekt som möjligt. Vi ska använda 
etablerade och effektiva metoder, tekniker 
och material när vi driftar och underhåller. 

Störningar i trafiken är ett kritiskt område 
när vi ska genomföra drift och underhållsåt-
gärder. Därför ska vi ha fokus på hur mycket 
åtgärden påverkar trafiken. 

Vi minimerar störningarna i trafiken när vi 
gör åtgärder. Det kommer att ställa krav på 
hur vi leder arbetet, våra förberedelser och 
hur vi arbetar tillsammans, Trafikverket, 
andra myndigheter och entreprenörer.

Så här gör vi
Vi har kontroll på våra  
anläggningars tillstånd. 
Deras slitage och åldrande  
kontrolleras och vi ser över 
deras tillstånd med en kost-
nadseffektiv mix av före-
byggande och avhjälpande 
underhåll. Störningar på 
väg och järnväg har minskat 
över tid och de som uppstår 
avhjälps på ett effektivt sätt.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket.se
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