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KORT OM 2003
•  Trafi kökningen har under året varit 2 procent för personbilar och 1,5 procent för lastbilar.

•  Drygt 9 700 miljoner kronor har investerats i vägnätet.

•  Det vägnät som har högsta tillåtna bärighet har ökat med 623 km. 

•  Under året har cirka 1 800 miljoner kronor satsats på de statliga vägarna i syfte 
 att öka trafi ksäkerheten.

•  Cirka 260 km landsväg har under 2003 försetts med mitträcke och därmed blivit 
 mötesfria. Totalt fi nns nu närmare 1 040 km landsväg med mitträcke. 

• 530 personer (preliminära siffror) omkom till följd av olyckor på vägen. 
 Cirka 4 650 skadades svårt enligt polisens rapporter.

• 433 000 fordon har nyregistrerats under året varav 59000 var direktimporterade.

• 994 000 körkort utfärdades.

• 111 miljoner kronor har betalats ut i statsbidrag för att öka tillgängligheten för 
 funktionshindrade till kollektivtrafi ken.

Följande avsnitt utgör Vägverkets miljöredovisning: 

Avsnitt Sida

Vägverkets insatser

Statlig väghållning: Vinterväghållning 19–20

Statlig väghållning: Miljöåtgärder 23

Sektorsuppgiften: Miljö 26–27

Vägverket Produktion: Kvalitet och miljö 38

Vägverket Konsult: Kvalitet och miljö 39

Vägverket Färjerederiet: Kvalitet och miljö 40

Mål och resultat

Miljö 54–57

KONTAKTPERSONER FÖR ÅRSREDOVISNINGEN

Jonas Noreland  E-post: jonas.noreland@vv.se  Tel: 0243-755 06
Torsten Holmberg  E-post: torsten.holmberg@vv.se  Tel: 0243-753 42

Läs mer om Vägverkets verksamhet 

och utvecklingen i vägtransportsystemet 

i Vägverkets sektorsredovisning 2003

Publikation 2004:28  ISSN 1401-9612

FOTO:
Omslag: Dreamforce. Omslag bak: Lena Söderström och Kerstin Ericsson. Sid 5: Ulf Palm. Sid 6: IBL. Sid 7: Yvonne Palm Lundström. Sid 10: Kerstin Ericsson. Sid 12: Bjarne 
Holmgren. Sid 13: Kerstin Ericsson. Sid 16: Gunilla Leffl er. Sid 19: Lena Söderström. Sid 20: Arcitec AB. Sid 22: Per-Olof Borg. Sid 24: Lena Söderström. Sid 26: Patrick Persson. 
Sid 27: Naturvårdsverket. Sid 29: Mikael Hellsten och Magnus Pudas. Sid 30: Peter Kronborg. Sid 33: Henrik Hansson. Sid 35: Yvonne Palm Lundström. Sid 37: Vägverkets arkiv. Sid 
38: Vägverkets arkiv. Sid 39: Vägverkets arkiv. Sid 41: Mats Eriksson. Sid 43: Trivector. Sid 45: Per-Olov Sörling. Sid 46: Yvonne Palm Lundström. Sid 47: Yvonne Palm Lundström. 
Sid 49: Kerstin Ericsson. Sid 51: Roder. Sid 54: Vägverkets arkiv. Sid 56: Per Lindgren. Sid 58: Yvonne Palm Lundström. Sid 60: Nils-Olof Sjödén. Sid 61: Kerstin Ericsson. Sid 62: 
Kerstin Ericsson. Sid 64: Thorsten Alm. Sid 66: Yvonne Palm Lundström. Sid 67: Kerstin Ericsson. Sid 69: Sune Olsson. Sid 71: Christina Almqvist. Sid 84: Hasse Eriksson och 
Kerstin Ericsson (bakgrund). Sid 86: Hasse Eriksson. Sid 87: Kerstin Ericsson.

             
Design och produktion: Dreamforce Infomedia AB i samarbete med Vägverket. 

Produktionsprocessen för denna trycksak är miljöcertifi erad samt certifi erad enligt ISO 14001. Pappret uppfyller alla kriterier för miljömärkning enligt Svanen.

Navigering i pdf:en
Gå till innehållsförteckningen på sid 3.
Varje rubrik är klickbar och går till
respektive sida. I övre vänstra hörnet
på varje sida ligger sedan en knapp:
”innehållsförteckning”, klicka på den
för att komma tillbaks till sid 3.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Generaldirektörens kommentar 4

Året i sammandrag 7

Viktiga insatser under året 7

Sammanfattande bedömning av årets resultat 9

Kort om Vägverket 10

Transportsektorn 2003 13

Vägtrafi kinspektionen 15

Vägverkets insatser 17

Statlig väghållning 17

Sektorsuppgiften 25

Myndighetsutövning 31

Produktionsuppgiften 36

Uppdragsverksamhet 41

Insatser som avser samtliga uppgifter 42

Mål och resultat 47

Tillgänglighet 47 

Transportkvalitet 49 

Regional utveckling 50  

Trafi ksäkerhet 50 

Miljö 54

Ett jämställt transportsystem 57

Övriga mål och återrapportering 58

Våra medarbetare 63

 

Ekonomisk redovisning 67

Ekonomiska kommentarer 67

Redovisnings- och värderingsprinciper 70 
Sammanställning av väsentliga uppgifter 72

Resultaträkning 73

Balansräkning 74

Finansieringsanalys 76

Anslagsredovisning 77

Noter 79

Förslag till disposition av resultat i uppdragsverksamheten 84

Vägverkets styrelse 85

Adresser och kontaktinformation 86



4

GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR

GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR

En verksamhet som Vägverkets präglas naturligt-
vis alltid av långsiktighet. Detta blev extra tydligt 
under 2003 då vi lade fram långtidsplanen för 
vägtransporter som sträcker sig ända till 2015. 
Det känns därför naturligt med ett långt perspek-
tiv när jag ser tillbaka på 2003. Mitt övergripande 
intryck är då att viktiga framsteg gjordes under 
året, men också att mycket stora utmaningar åter-
står.

Det svenska vägnätet blev bättre under året. I teknisk 
mening var förbättringen marginell, men att vägarna 
uppfattades som bättre märktes tydligt i våra kundunder-
sökningar. Förbättringen var dock ojämnt fördelad över 
landet. Utanför storstäderna ökade framkomligheten ge-
nom en kraftfull upprustning av mindre vägar. Denna 
ledde bland annat till att sammanlagt över 600 km väg 
fl yttades upp till högsta bärighetsklassen, och alltså nu 
klarar den tyngsta trafi ken.

I storstäderna, framför allt i Stockholm, lyckades vi 
däremot inte hålla jämna steg med trafi ktillväxten, vil-
ket gjorde att framkomligheten försämrades. Delvis var 
detta en följd av bristande resurser, men även av långva-
riga svårigheter att nå politisk enighet. Mot bakgrund av 
utvecklingen i Stockholm är det med glädje jag ser fram 
mot öppnandet av Södra länken i oktober 2004. Den kom-
mer att betyda mycket för både trafi ken och stadsmiljön.

I vår långsiktiga plan ligger tyngdpunkten på under-
håll av det befi ntliga vägnätet. Samtidigt har den sam-
hällsekonomiska lönsamheten för väginvesteringar aldrig 
varit högre än i den plan vi nu lagt fram. Varje satsad 
krona ger 2,60 kronor tillbaka. Det är därför angeläget 
att investeringar i nya vägar verkligen genomförs. Det 
vore olyckligt om lönsamma investeringar inte kommer 
till stånd på grund av ovilja att pröva alternativa fi nansie-
ringsformer.

VI BIDRAR TILL POSITIV TREND

Antalet dödade i trafi ken minskade marginellt till prelimi-
närt 530 personer (532). Slumpen spelar en viss roll för 
nivån ett enskilt år, men klart är att trenden sedan några 
år är gynnsam. Detta förklaras delvis av lågkonjunktur 
och säkrare bilar, men jag är också stolt över Vägverkets 
bidrag till utvecklingen. Bland viktiga åtgärder märks att 
vi satte upp ytterligare cirka 260 km mitträcken på större 
vägar.

Under året utvecklade vi också två arbetssätt som får 
stor betydelse i det fortsatta trafi ksäkerhetsarbetet. Det 
första är OLA (objektiva fakta, lösningar och avsikter), 
som står för djupgående analyser av samtliga dödsolyckor 
och deras orsaker. Det andra är samarbetet inom Nationell 
samling för trafi ksäkerhet. I detta samarbete medverkar 
mer än 20 myndigheter, företag och organisationer.

Samtidigt tvingas jag konstatera att utvecklingen inte 
alls går i den takt som krävs för att nå målet om högst 270 
dödade år 2007.

För att göra större framsteg de kommande åren måste 
de åtgärder vi redan vidtar kompletteras med nya sätt att 
stimulera och förmå trafi kanter att följa reglerna om has-
tigheter, bilbältesanvändning och trafi knykterhet. Det kan 
handla om olika typer av intelligenta stödsystem, som att 
en display i bilen visar när man överskrider hastighetsbe-
gränsningen. Andra möjligheter är alkolås i bilarna och en 
ökad hastighetsövervakning med kameror.

I januari 2003 inrättades Vägtrafi kinspektionen un-
derställd Vägverkets styrelse, men fristående från verkets 
övriga organisation. Min förhoppning är att vi tillsam-
mans fi nner metoder för att nå det uppsatta trafi ksäker-
hetsmålet.

MILJÖFRÅGORNA I FOKUS

Långsiktigt är kanske ändå miljön vår enskilt största ut-
maning. Utvecklingen var i viktiga avseenden negativ un-
der året. Visserligen har utsläppen av koldioxid minskat 
som följd av ett antal åtgärder från Vägverket, som t.ex. 
utbildningar i sparsamt körsätt. Men i vägtransportsek-
torn som helhet ökade koldioxidutsläppen, till stor del be-
roende på en ökad trafi k med lätta lastbilar. Samtidigt är 
målet en avsevärd minskning av utsläppen fram till 2010, 
då de ska vara nere på samma nivå som 1990. Det målet 
blir allt svårare att nå.

En annan negativ trend var att antalet vattentäkter som 
skadades av vägsalt ökade. En analys av tänkbara åtgär-
der pågår. Till stor del handlar den om svåra avvägningar 
mellan miljö och trafi ksäkerhet.

BÄTTRE EFFEKTIVITET OCH ÖKAD KONKURRENS

De utmaningar vi har framför oss ställer också höga krav 
på Vägverkets effektivitet. Ett påtagligt tecken på att an-
strängningarna att höja effektiviteten har varit framgångs-
rika är att våra administrativa kostnader minskade med 
mer än 6 procent 2003. Den trenden kommer att fortsätta. 
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Ett intensivt arbete pågår med att se över områden där yt-
terligare besparingar är möjliga. Vidare är våra affärsen-
heter Vägverket Produktion och Vägverket Konsult inne 
i en positiv utveckling med förbättrad produktivitet och 
lönsamhet.

Under våren startades ett projekt med syfte att öka ef-
fektiviteten i vår upphandling, det vill säga att få mer väg 
för pengarna, både när det gäller drift, underhåll och in-
vesteringar. Det fi nns stort utrymme för förbättringar av 
konkurrensen och effektiviteten i byggsektorn. Vägverket 
tog därför tillsammans med Banverket initiativ till Förny-
elseforum i anläggningssektorn (FIA). Vår avsikt är att ut-
veckla processer som ger en högre effektivitet i samspelet 
mellan beställare, konsulter och entreprenörer. 

PÅ VÄG MOT EN 24-TIMMARSMYNDIGHET

Vi fortsatte också våra ansträngningar att bli mer kund-
orienterade. Några konkreta exempel är att vi tog viktiga 
steg mot en nationell kundtjänst med 24-timmarsservice 
samt ett antal interaktiva webbtjänster. Insatserna bidrog 
till att resultaten i våra nöjdkundmätningar förbättrades 
under året, även om det fortfarande är långt kvar innan 
vi är nöjda.

Vid stora förändringar i en organisation är det inte 
ovanligt att många interna reaktioner till att börja med 
är negativa. Därför är jag speciellt glad att kunna konsta-
tera att våra medarbetare har blivit mer nöjda. Det fram-
går tydligt av den medarbetarenkät vi genomförde under 
året. 

Engagemanget hos våra medarbetare bidrar också i 
hög grad till min förvissning om att vi under 2004 kom-
mer att fortsätta att ta viktiga steg i riktning mot att nå våra 
höga och långsiktiga målsättningar.

Borlänge den 19 februari 2004

Ingemar Skogö

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö





hetsmålen 2007 prioriterats: hastighetsanpassning (inkl. 
skyddsutrustning i bil), trafiknykterhet samt barn och 
unga i trafi ken. Särskilt utmärkande för arbetssättet har 
varit inriktningen på konkreta åtgärder och på handlings-
kraft. För Vägverkets del har det bl.a. handlat om att:

• införa alkolås, bältespåminnare och hastighetsanpass-
ningssystem i egna och köpta transporter

• stödja andra aktörer inom områdena bilbälte, trafi k-
nykterhet och hastighet.

På uppdrag av regeringen sammanställdes rapporten ”En 
samlad redovisning av trafi ksäkerhetsarbetet”. I denna 
redovisades dels trafi ksäkerhetsarbetet efter beslutet om 
Nollvisionen 1997, dels slutsatser för det fortsatta arbe-
tet och möjligheterna att nå etappmålet 2007. I rapporten 
konstaterades att förväntade åtgärder på statliga och kom-
munala vägar och utvecklingen av fordonssäkerheten inte 
är tillräckliga. För att komma i närheten av etappmålet 
om högst 270 dödade krävs dessutom åtgärder – främst 
med ökad polisiär kontroll – som avsevärt förbättrar regel-
efterlevnaden inom områdena hastighet, trafi knykterhet 
och användning av skyddsutrustning.

NATIONELL PLAN FÖR VÄGTRANSPORTSYSTEMET 
OCH LÄNSPLANER FÖR REGIONAL TRANSPORT-
INFRASTRUKTUR

I augusti överlämnade Vägverket förslag till ”Nationell 
plan för vägtransportsystemet 2004–2015” till reger-
ingen. Samtidigt lämnade länsstyrelserna, de regionala 
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Satsningarna inom byggande samt drift och un-
derhåll har fortsatt. Bättre bärighet och tjälsäk-
ring har varit prioriterade områden. Trafi karbetet 
ökade och antalet dödade i vägtrafi ken var i stort 
sett oförändrat. Satsningar på ökad trafi ksäkerhet 
intensifi erades med nya former av olycksanaly-
ser och med ökad samverkan mellan sektorns 
myndigheter och organisationer. Utbyggnaden 
av mitträcken längs de större statliga vägarna 
fortsatte. Den automatiska hastighetsövervak-
ningen med kameror utökades.

Ett förslag till nationell plan för vägtransportsystemet fram 
till år 2015 överlämnades till regeringen. En ny styrmo-
dell för Vägverkets affärsverksamheter med fokus på bl.a. 
leverantörsmarknad, utbud och prisbildning ska bidra till 
att förverkliga Vägverkets vision. Vägtrafi kinspektionen
startade sin verksamhet.

VIKTIGA INSATSER UNDER ÅRET

BREDDAT ANSVAR FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET

Under året har viktiga steg tagits mot ett fördjupat och 
breddat trafi ksäkerhetsarbete inom ramen för Vägverkets 
sektorsansvar. Två framgångsrika arbetssätt som präglats 
av ledorden frivillighet, framåtsyftande, lärande proces-
ser, öppenhet och tydlighet har utmärkt sig. Det ena är 
OLA, ett systematiskt aktörs- och åtgärdsinriktat arbete. 
Det andra är det arbete som bedrivits inom gruppen Na-
tionell samling för trafi ksäkerhet.

Sedan 2001 har Vägverket arbetat med att utveckla 
OLA-arbetet. Utifrån fakta, främst från de djupstudier 
av samtliga dödsolyckor som Vägverkets regioner ge-
nomfört, har händelsekedjor som leder till olyckor med 
dödade eller allvarligt skadade defi nierats. Tillsammans 
med berörda systemansvariga på lokal, regional eller na-
tionell nivå har problem analyserats och förslag på åt-
gärder tagits fram. Respektive aktör har sedan lämnat en 
avsiktsförklaring där åtgärder med omfattning och tid-
punkt för genomförande redovisats.

Nationell samling för trafi ksäkerhet startades på initiativ 
av näringsministern 2002. Bakgrunden var de krävande 
etappmålen fram till år 2007 och behovet av samlade och 
effektiva åtgärder och av ett brett engagemang från alla 
ansvariga inom trafi ksäkerhetsområdet. Drygt 20 myn-
digheter, företag och andra organisationer har engagerats 
i projektet under 2003.

I enlighet med OLA-modellen har tre områden som 
bedömts vara kritiska för möjligheterna att nå trafi ksäker-

E6 över Hallandsåsen
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självstyrelseorganen och de kommunala samverkansor-
ganen sina förslag till länsplaner för regional transportin-
frastruktur. Dessa planer innehåller investeringsåtgärder 
på det regionala vägnätet samt statsbidrag till vissa kol-
lektivtrafi kanläggningar m.m. 

I det nationella planförslaget har synpunkter från drygt 
300 remissinstanser beaktats. Det bygger på det transport-
politiska målet och de sex delmålen. I planen prioriteras 
drift- och underhållsinsatserna på det befi ntliga vägnätet. 
Förslaget visar att fl era av verksamhetsmålen för perioden 
inte kan nås. Snäva ekonomiska ramar för såväl investe-
rings- som underhållsåtgärder medför en avsevärd risk för 
att vägkapitalet kommer att urholkas ytterligare.

Utöver pågående projekt har starkt fokus under den 
första fyraårsperioden lagts på trafi ksäkerhet. Stora delar 
av de högtrafi kerade vägarna förses med mitträcke, vilket 
kraftigt minskar risken för olyckor med dödade och svårt 
skadade människor. Även tillgänglighet och transportkva-
litet förbättras genom planförslaget. Vägar som är viktiga 
för näringslivet förstärks framför allt i glesbygdslänen 
och nästan alla broar på det utpekade näringslivsvägnä-
tet ska ha full bärighet 2011. Planen lägger också särskild 
vikt vid vägar som är av stor betydelse för arbetspendling 
och möjligheterna att välja bostadsort.

De fl esta av de vägar som näringslivet i samråd med 
Vägverket och länen har pekat ut som viktiga kommer att 
kunna trafi keras av tung trafi k året runt vid planperiodens 
slut. Framkomligheten på de stora vägarna ska öka utan-
för de största tätorterna. Planens åtgärder ökar tillgäng-
ligheten för många i tätorterna och ger bl.a. barn, gående 
och cyklister en säkrare trafi kmiljö. Kollektivtrafi ken an-
passas bättre efter funktionshindrades behov.

EFFEKTIVARE VERKSAMHET

En ökad kundorientering kräver en ökad effektivitet och 
helhetssyn. Ett led i kundorienteringen är projektet Na-
tionell kundtjänst som syftar till att medborgare, närings-
liv och samarbetspartner enkelt ska nå Vägverket och att 
Vägverket utvecklar sig som 24-timmarsmyndighet. I 
projektet ingår utveckling av bland annat självservice-
tjänster inom områdena fordon, körkort och färd, en ny 
webbportal som ett nytt ansikte utåt, en effektivare kund-
tjänst och ett gemensamt telefonnummer till Vägverket.

Ett effektiviseringsprogram ska stärka Vägverkets 
upphandling och inköp inom områdena vägentreprena-
der, vägmaterial och administration. Projektet drivs med 
fokus på totalkostnad och påverkan på kundnyttor, och 
berör stora delar av Vägverket.

Samarbetet mellan Vägverket och Banverket intensi-
fi erades under 2003. Det syftar till att skapa mervärden 
för medborgare och näringsliv inom ramen för de trans-
portpolitiska målen. Detta ska främst ske genom: 

• en förbättrad service till medborgare och näringsliv 

• en förbättrad samverkan mellan transportmedel och 
transportslag 

• ett gemensamt resursutnyttjande och undvikande av 
dubbelarbete.

Under året har en styrmodell tagits fram för Vägverkets 
affärsverksamhet och för varje affärsenhet. Vägverkets 
strategiska avsikt med affärsverksamheten är att möjlig-
göra Vägverkets vision, ”Vi gör den goda resan möjlig”, 
genom att äga affärsverksamheterna och därigenom kunna 
påverka och utveckla en väl fungerande leverantörsmark-
nad. Detta ska i sin tur leda till ett bra utbud – både kapa-
citet och kvalitet – och en fungerande prisbildning. 

Den strategiska avsikten innebär bland annat att affärs-
enheterna ska ha en lönsamhet i nivå med branschsnittet. 
Långsiktig lönsamhet ska prioriteras framför volym. Dess-
utom ska affärsenheterna:

• tillhöra de större aktörerna inom sina verksamhets-
områden

• ta initiativ till att driva teknik- och metodutveckling 
och bidra med innovation i vägtransportsektorn

• arbeta för att säkerställa kritiska kompetenser i väg-
transportsektorn

• bidra till ett ömsesidigt utbyte av kompetenser mellan 
Vägverkets enheter

• bidra till fördjupad kunskap om leverantörsmarkna-
dens villkor.

VÄGTRAFIKINSPEKTIONEN

Vägtrafi kinspektionen inrättades 1 januari 2003. Anta-
let anställda är 14. Läs mer om Vägtrafi kinspektionen på 
sid 15.

Vägledande för inspektionens prioriteringar är Nollvi-
sionen och i ett kortare perspektiv det etappmål som riks-
dagen har lagt fast för år 2007.

Enligt Vägverkets instruktion har Vägtrafi kinspektio-
nen följande uppgifter:

• att med utgångspunkt i beslutade trafi ksäkerhetsmål 
hos myndigheter, kommuner och andra utifrån ett hel-
hetsperspektiv följa och analysera sådana förhållanden 
som väsentligt kan påverka vägtransportsystemets ut-
formning och funktion

• att genom dialog med de aktörer som avses i punkten 
ovan verka för att dessa tillämpar ett systematiskt ar-
betssätt för att förhindra vägtrafi kolyckor som leder 
till att någon dödas eller blir allvarligt skadad

• att samverka med andra aktörer i syfte att öka trafi ksä-
kerheten på väg

• att initiera forskning och utveckling inom trafi ksäker-
hetsområdet och följa sådan forskning som har bety-
delse för inspektionens verksamhet.
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  Grönt: Målet har  Gult: Delar av målet  Rött: Målet har inte
   uppfyllts  har uppfyllts  uppfyllts

SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FÖR ÅRETS
VERKSAMHETSMÅL I REGLERINGSBREVET

Tillgängligt transportsystem

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv skall successivt 
förbättras mellan glesbygd och centralorter samt mellan regioner 
och omvärlden. (gult)

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden 
skall öka. (rött)

Andelen funktionshindrade som kan utnyttja vägtransportsystemet, 
inklusive kollektivtrafik, skall öka fortlöpande. Senast år 2010 bör 
kollektivtrafiken kunna användas av de flesta funktionshindrade. (gult)

Andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet 
skall öka fortlöpande. (grönt)

Andelen gående och resande med cykel och buss sammantaget 
skall öka fortlöpande, särskilt i tätorter. (gult)

Hög transportkvalitet
Vägverket skall genom sina samlade åtgärder under år 2003 förbättra 
tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med år 2002. (gult)

Restriktionerna på det statliga vägnätet skall minska.
  (grönt)

Säker trafik
Kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder skall genomföras på det 
statliga vägnätet så att antalet dödade minskas. Åtgärder som särskilt 
syftar till att förbättra barns trafiksäkerhet skall prioriteras. (gult)

God miljö
Vägverkets samlade åtgärder skall leda till en minskning av 
utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn. (grönt)

Vägverket skall under år 2003 åtgärda vägtrafikbullret för boende 
som utsätts för ljudnivåer överstigande 65 dBA utomhus. Antalet 
bullerstörda boende skall minska såväl längs det statliga vägnätet 
som utmed kommunernas vägnät där åtgärder skall utföras med 
hjälp av statliga bidrag. (gult)

– varav åtgärder utmed statligt vägnät
  (grönt)

– varav åtgärder utmed kommunalt vägnät
  (gult)

Användningen av naturgrus i den statliga väghållningen skall 
minska fortlöpande anpassat till regionala förutsättningar. (grönt)

Antalet stora vattentäkter som påverkas av vägsalt skall minska.
  (rött)

Jämställdhet
Målet är ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det 
svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och 
män skall ha samma möjligheter att påverka vägtransportsystemets 
tillkomst, utformning och förvaltning, och deras värderingar skall 
tillmätas samma vikt. (gult)

Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 
och män inom vägtransportområdet. (gult)

Övriga mål och återrapportering
Vägverket skall successivt minska kötiderna för kunskapsprov och 
körprov så att kötiderna från och med 1 juli 2003 är högst tre 
veckor vid första och andra provtillfället för respektive prov. I övriga 
fall skall kötiden endast i undantagsfall överstiga sex veckor. (rött)

À-priserna för serviceåtagandena skall trendmässigt minska.
  (gult)

Produktiviteten för drift- och underhållsverksamheten skall öka.
  (gult)

Vägverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet 
som är jämförbar med branschen i övrigt. (gult)

– varav Vägverket Produktion
  (rött)

– varav Vägverket Konsult
  (grönt)

KOMMENTAR TILL MÅLUPPFYLLELSE 2003
Regeringen har i regleringsbrevet angett mål för Vägver-
ket år 2003. Som grund för målen ligger det övergripande 
transportpolitiska målet – att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i hela landet. Vid bedöm-
ning av måluppfyllelsen utgår vi från de återrapporte-
ringskrav som anges för respektive mål i regleringsbrevet. 
Eftersom fl era av målen har många återrapporteringskrav, 
är bedömningen en sammanvägning av dessa krav. I kapit-
let Mål och resultat redovisas resultaten i förhållande till 
verksamhetsmålen.

Satsningar under året på åtgärder för barn har förbätt-
rat deras tillgänglighet. Ökad trängsel i storstadsområdena 
påverkar tillgängligheten negativt.

Transportkvaliteten har förbättrats något under året. 
Vägytans tillstånd är i princip oförändrad, medan bärig-
hetsrestriktioner till följd av tjällossning minskade, främst 
beroende på en gynnsam väderlek.

Uppsättning av mitträcken är exempel på en kostnads-
effektiv åtgärd som använts i stor omfattning under året 
för att höja trafi ksäkerheten. Mätt i antal omkomna är tra-
fi ksäkerheten i stort oförändrad jämfört med 2002. Barns 
dödstal i trafi ken har inte sjunkit.

En samlad bedömning av Vägverkets åtgärder för att nå 
en god miljö är positiv. Negativt är att antalet stora vatten-
täkter som påverkas av vägsalt har ökat till 20. Vägverkets 
förslag till ny saltstrategi ska leda till lägre saltförbrukning 
och färre påverkade vattentäkter.

Kvinnor använder vägtransportsystemet på annat sätt 
eller i annan omfattning än män, men hur är svårt att mäta. 
Representationen i arbetsgrupper motsvarar ungefär köns-
fördelningen på de enheter som ofta representerar Vägver-
ket i externa sammanhang.

Målet för kötider till förarprov har inte nåtts. Det är 
stora variationer i väntetid beroende på var i landet och 
när på året provet görs.

KOSTNADER OCH INTÄKTER 
Kostnadsvolymen 2003 uppgår till 22,7 miljarder kronor 
vilket är en ökning med 0,7 miljarder jämfört med 2002. 
Verksamhetsgrenen statlig väghållning redovisar en ök-
ning med 1 miljard kronor. 1

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
AV ÅRETS RESULTAT

Vägverkets verksamhetsvolym, mkr 

1999
Kost-
nader

2000
Kost-
nader

2001
Kost-
nader

2002
Kost-
nader

2003
Kost-
nader

2003 
Intäkter

Sektorsuppgiften 726 643 558 589 644 10
Myndighetsutövning  2 269  3 037  3 101  3 395  2 760  663
Statlig väghållning  12 619  12 445  13 837  16 114  17 128  624
Summa
verksamhetsgrenar  15 614  16 125  17 496  20 098  20 532  1 297
– varav administration  1 088  1 005  1 012  1 040  975  5
Uppdragsverksamhet  1 230  1 668  1 871  1 819  2 120  2 145
Verksamhetsvolym  16 844  17 793  19 367  21 917  22 652  3 442
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Vägverkets huvuduppgift är att effektivt och i 
samverkan med andra aktörer utveckla väg-
transportsystemet i den riktning som regering och 
riksdag beslutat om. Vårt arbete ska leda till ett 
säkert, miljöanpassat och jämställt vägtransport-
system som ger medborgarna och näringslivet 
hög tillgänglighet och hög transportkvalitet. 

Vägverket har ett sektorsansvar för hela vägtransport-
systemet. Det innebär att verket ska företräda staten på 
central nivå i frågor som gäller vägtransportsystemets 
miljöpåverkan, trafi ksäkerhet, tillgänglighet, framkom-
lighet, effektivitet och bidrag till regional balans. An-
svaret gäller även väginformatik, fordon, kollektivtrafi k, 
handikappanpassning, yrkestrafi k och tillämpad forsk-
nings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom 
vägtransportsystemet.

Som central förvaltningsmyndighet ansvarar Vägver-
ket också för myndighetsutövning inom vägtransportsek-
torn samt för planering, byggande, drift och underhåll av 
de statliga vägarna. 

Vägverket har cirka 6 500 anställda och en verksam-
hetsvolym på 22,7 miljarder kronor.

VÄGVERKETS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

VISION

Vi gör den goda resan möjlig.

VERKSAMHETSIDÉ

Med människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till ef-
fektiva, säkra och miljöanpassade transporter för medborgare 
och näringsliv.

UPPGIFTER OCH ORGANISATION 
Vägverket har fyra verksamhetsgrenar:

• sektorsuppgiften

• myndighetsutövning

• statlig väghållning

• produktion.

Uppdragsverksamhet finns inom myndighetsutövning 
och produktion. Verksamheten i respek tive verksamhets-
gren beskrivs i kapitlet Vägverkets insatser.

Vägverket organiseras fr.o.m. 2003 i ett huvudkon-
tor, sju regioner, två stöd- och utvecklingsenheter, två 
resultatenheter och fyra affärsenheter. Huvudkontoret 

stödjer generaldirektören i kontakter med regering och 
riksdag och i styrning, prioritering och uppföljning av 
verksamheten. Regionerna tar sin del av sektorsansvaret 
för vägtransportsystemet inom sitt geografi ska område 
och ansvarar för väghållningen på det statliga vägnätet 
inom regionen. Affärsenheterna bedriver sin verksamhet 
på företagsekonomisk grund och i bolagsliknande for-
mer. Deras kunder är övriga enheter i Vägverket, andra 
myndigheter, kommuner, enskilda väghållare och privata 
företag. 

Vägtrafi kinspektionen, som fi nns inom Vägverket, har 
till uppgift att följa och analysera förhållanden i vägtrafi k-
systemet. Internrevisionen är styrelsens oberoende funk-
tion för granskning och utvärdering av verksamheten. 
Vägverket förvaltar statens aktier i Swedish National Road 
Consulting AB (SweRoad) och 50 procent av aktierna i 
Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB).

SweRoad tillhandahåller konsulttjänster i utlandet, 
huvudsakligen inom områdena vägar och vägtranspor-
ter, inklusive trafi ksäkerhet. Konsulttjänsterna betalas 
av kunderna eller fi nansieras genom internationellt eller 
multilateralt bistånd. 

SVEDAB:s verksamhet består av ekonomisk koncern- 
och bolagsförvaltning samt av drift- och underhållsför-
valtning av de svenska väg- och järnvägsanslutningarna 
till Öresundsbron.

KORT OM VÄGVERKET

Rastplats Risbrodammen



Resultatenheter

Väg- och trafikregioner

Stöd- och utv. enheter

Affärsenheter

Region Norr

Region Mitt

Region Stockholm

Region Mälardalen

Region Sydöst

Region Väst

Region Skåne

Trafikregister

Produktion

Samhälle och trafik

Huvudkontor

Internrevision

Styrelse Generaldirektör

Vägtrafikinspektionen

Färja

Konsult

VUC

Information och administration

Förarprov

VÄGVERKETS 

REGIONINDELNING

ORGANISATION
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Nytt arbetssätt med kunden i centrum

Vägverket har infört ett processinriktat arbetssätt med 
kundorientering som utgångspunkt. Speciella kundgrup-
per har utpekats som är viktiga för möjligheterna att nå 
de transportpolitiska delmålen.

Vår vision är att göra den goda resan möjlig för med-
borgare och näringsliv. Därför är våra huvudprocesser 
Medborgarnas resor och Näringslivets transporter. Hu-
vudprocesserna är grunden för vårt arbete. Inom dessa 
har verksamheten delats in i delprocesser utifrån våra 
kunders behov före och under en resa eller transport. För 
att huvudprocesserna ska fungera effektivt har fem stöd-
processer lyfts fram. Såväl huvudkontoret som några av 
de regionala enheterna har omorganiserats med detta som 
utgångspunkt.

Ett kund- och processorienterat arbetssätt innebär att vi 
för dialog med kunderna om hur vi kan anpassa våra pro-
dukter, tjänster och rutiner efter deras behov. Kunder i hela 
landet ska få en enhetlig bild av Vägverket. Ett led i kund-
orienteringen är projektet Nationell kundtjänst (se sid 8).

Ett ledningssystem byggs upp i det nationella projek-
tet Styrformer 2004. Det ska skapa förutsättningar för att 
Vägverket år 2004 ska kunna nå certifi erbarhet enligt gäl-
lande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarder.

Vägverkets strategiska inriktning har sammanfattats 
i en strategisk plan, som är en samlad utgångspunkt för 
den årliga verksamhetsplaneringen. Serviceåtaganden 
ska formuleras som ska klargöra för våra kunder vad Väg-
verket åtar sig att göra inom olika verksamhetsområden.





Trafi karbetet med lastbil har ökat med 45 procent se-
dan 1994. Den relativt kraftiga ökningen beror dels på en 
ökad försäljning av lätta lastbilar, dels på att vissa per-
sonbilar har klassifi cerats om till lätta lastbilar. År 2003 
var lastbilstrafi karbetet 13,5 miljarder fordonskilometer, 
varav 5,7 miljarder med tunga lastbilar. 

På det statliga vägnätet har trafi karbetet ökat med 16,5 
procent sedan 1994. Ökningen har varit störst på europa-
vägarna, 23,3 procent. Under 2003 (2002) ökade trafi kar-
betet med 1,9 (3,3) procent. För personbilar var ökningen 
1,9 (3,4) procent och för lastbilar 1,5 (2,4) procent. 

Antalet förfl yttningar till fots har ökat medan antalet 
resor med cykel har minskat. Resandet med moped är re-
lativt litet. Introduktionen av de s.k. EU-mopederna år 
2000 medförde dock en ökning av mopedtrafi ken. Per-
sontransportarbetet med motorcykel var ca 1,1 miljarder 
personkilometer 2003 och har ökat med över 50 procent 
sedan 1999. 3

Persontransportarbetet i personbil har ökat de senaste 
fem åren för förare men varit oförändrat för passagerare. 

TRANSPORTSEKTORN 2003

TRANSPORTSEKTORN 2003

Utvecklingen av Sveriges ekonomi och befolk-
ning har stor inverkan på transporterna. Under 
2003 ökade Sveriges BNP med 1,9 procent och 
befolkningen med 34 500 personer. Trafi karbetet 
på vägarna ökade med 1,9 procent för personbilar 
och med 1,5 procent för den tunga trafi ken.

TRANSPORTER I SVERIGE (2003 ÅRS VÄRDEN ÄR PRELIMINÄRA)

Vägtrafi ken dominerar persontransportarbetet i Sverige 
med ca 90 procent. Huvuddelen sker med personbil, som 
står för 80 procent. Resterande persontransportarbete 
sker på järnväg, 7 procent, och med fl yg, 3 procent.

Persontransportarbetet på väg har ökat med 13 pro-
cent sedan 1994. På järnväg och fl yg har det ökat med 29 
respektive 3 procent. Under 2003 ökade persontransport-
arbetet på väg med 1,8 procent. På järnväg var det oför-
ändrat medan fl yg minskade med 3,5 procent.

Av det totala godstransportarbetet svarade vägtrafi ken 
2003 för 41 procent, sjöfartstrafi ken för 37 procent och 
järnvägstrafi ken för 22 procent. Sedan 1994 har gods-
transportarbetet på väg ökat med 26 procent, sjöfart med 
12 procent och järnväg med 2 procent. Under 2003 var ök-
ningen 1 (väg), 3 (sjöfart) och 2 (järnväg) procent.

VÄGTRAFIK

Trafi karbetet med personbil var 59 (58) miljarder for-
donskilometer under 2003 (2002) och har därmed ökat 
med 10 procent sedan 1994. Trafi karbetet för buss upp-
gick 2003 till en miljard fordonskilometer. 2

DEFINITIONER

Trafi karbete: Den totala körsträckan för alla fordon (fordonskilo-
meter)
Persontransportarbete: Den totala ressträckan för alla personer 
(personkilometer)
Godstransportarbete: Den totala mängden fraktat gods multipli-
cerat med antal kilometer (tonkilometer) 

3
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Persontransportarbetet för busspassagerare har varit oför-
ändrat sedan 1999. 4  

Användare

I snitt reste vi dagligen 44 km, varav 29 km med person-
bil. Män reste i genomsnitt 52 km per person och dag, 
medan kvinnor reste 38 km. Den totala reslängden 2003 
var för män och kvinnor 59 respektive 43 miljarder per-
sonkilometer.

Drygt 80 procent av befolkningen över 18 år i Sverige 
hade körkort år 2003, totalt 5,7 miljoner personer.

Personer med funktionshinder, liksom barn och äldre, 
är ofta beroende av kollektiva transporter. I Sverige be-
räknas det fi nnas ca 1,3 miljoner personer med bestående 
funktionsnedsättning. Av dessa hade 391 000 färdtjänst-
tillstånd vid 2003 års början. Av omkring en miljon grund-
skoleelever åkte ca 290 000 varje dag med någon form av 
skolskjuts.

Fordon

Inregistreringen av personbilar och lastbilar ökade med 
5 procent respektive 1 procent jämfört med 2002. Anta-
let personbilar som direktimporterades 2003 uppgick till 
45 000, 18 procent mer än 2002. 5  

Av lätta fordon (personbil, lätt lastbil och lätt buss) 
drevs 91,0 procent med bensin och 8,7 procent med die-
sel. Resterande drevs huvudsakligen med etanol eller gas. 
De tunga fordonen (tung buss och tung lastbil) var till 
96,6 procent dieseldrivna. Resterande drevs med bensin 
(2,1 procent), etanol (0,5 procent) och gas (0,8 procent).

Av inregistrerade lätta fordon under 2003 var 232 000 
bensindrivna (83,0 procent), 40 600 (14,5 procent) diesel-
drivna, 5 660 drevs med etanol (2,0 procent), 1 050 med 
gas (0,4 procent), 89 var elhybridbilar och 4 elbilar. Av 
inregistrerade tunga fordon under 2003 var 5 900 diesel-
drivna, 88 drevs med gas, 27 med bensin, 6 med el och 
1 med etanol. 

Förbrukningen av motorbensin var oförändrad jäm-
fört med 2002. Bränsleförbrukningen för nya personbilar 
2002 uppgick till 8,3 liter/100 km. Förbrukningen av die-
sel beräknas ha ökat med ca 3 procent från 2002.

Under året levererades ca 5 400 m3 RME (raps-
metylester), 130 000 m3 etanol, 17 miljoner m3 naturgas 
och 9 miljoner m3 biogas som rent eller inblandat for-
donsbränsle. Det innebär att biodrivmedel stod för drygt 
1 (0,4) procent av vägtrafi kens energianvändning.

Infrastruktur

Det svenska vägnätet består av ca 138 000 km allmänna 
vägar. Förutom de allmänna vägarna fi nns 75 000 km en-
skilda vägar med statsbidrag samt ett mycket stort antal 
enskilda vägar utan statsbidrag, de fl esta s.k. skogsbilvä-
gar. Längden gångbanor och gång- och cykelvägar i kom-
munerna uppskattas till ca 32 000 km. 6

TRANSPORTSEKTORN 2003
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PERSONTRANSPORTARBETE MED PERSONBIL
OCH BUSS (MILJARDER PERSONKM)

4

Källa: Vägverket, Sveriges Försäkringsförbund
* Trafi kförsäkrade per 30 juni. Siffror för 2003 fi nns ännu ej tillgängliga.

Antal fordon i trafi k i slutet av respektive år (antal tusen)

1999 2000 2001 2002 2003

Personbil 3 890 3 999 4 019 4 043 4 078
Buss 15 14 14 14 14
Lastbil, lätt (<3,5 ton totalvikt) 278 297 319 331 346
Lastbil, tung (>3,5 ton totalvikt) 76 77 77 78 75
Släp 711 729 746 763 781
Terrängskoter 150 143 146 152 149
Traktor 326 326 325 328 327 
Motorcykel (per 30 juni) 150 159 182 201 217
EU-moped klass 1* 0 3 8 17 –
Moped klass 2* 103 108 111 112 –

Väglängd, trafi karbete, reshastighet och restid 2003

Kategori Väglängd 
km

Antal 
fordonskm 
(miljarder)

Genomsnittlig
reshastighet 

km/tim

Total restid
i timmar

(miljoner)
Statliga vägar 98 300 50 82 610
Vägkategori

Europavägar 4 900 18 99 182
Övriga riksvägar 10 500 13 89 146
Primära länsvägar 11 000 8 76 105
Övriga länsvägar 71 900 11 68 162
Hastighetsgräns

110 km/tim 5 100 11 108 102
90 km/tim 25 500 21 90 233
70 km/tim 60 100 13 68 192
50 km/tim 7 300 4 52 77
30 km/tim 200 – – –
Vägtyp

Motorvägar 1 600 12 108 111
Motortrafi kleder 370 – – –
– Varav 2+1 310 – – –
4-fältsväg 230 – – –
Vanlig väg 96 100 37 – –
– Varav 2+1 390 – – –
Kommunala gator 
och vägar 40 000 22 48 458
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Vägtrafi kinspektionen inrättades 1 januari 2003 
och lyder direkt under Vägverkets styrelse. Den 
är fristående i förhållande till Vägverkets övriga 
organisation. Inspektionen arbetar med trafik-
säkerhet ur ett humanistiskt perspektiv. Antalet 
anställda är 14. 

Inspektionen har för år 2003 bl.a. haft följande verksam-
hetsmål:

• Rutiner för extern och intern kommunikation ska vara 
utvecklade och tillämpas.

• En systematisk kartläggning av aktörer som väsentligt 
påverkar säkerheten i vägtransportsystemet och deras 
arbetssätt ska vara genomförd.

• En systematisk analys av de metoder som Vägverket 
använder för studier och analys av inträffade skadefall 
ska ha genomförts.

• Samarbete ska ha etablerats med övriga inspektioner 
inom transportområdet och med Statens haverikom-
mission för att utveckla arbetssätt och metoder.

• Inspektionen ska ha initierat ansvariga aktörer till att 
vidta säkerhetsförbättrande åtgärder i 25 fall.

Målet om intern och extern kommunikation är uppfyllt. 
En systematisk kartläggning av de viktigaste aktörerna har 
genomförts, liksom en analys av de metoder som Vägver-
ket använder i djupstudieverksamheten. Samarbete med 
övriga transportinspektioner är etablerad genom inspek-
tionens deltagande i STASAG-gruppen (Swedish trans-
port authorities safety analysis group). Även med Statens 
haverikommision har samarbete etablerats.

Inspektionen har i 32 fall initierat ärenden med syfte att 
få ansvariga aktörer att vidta trafi ksäkerhetshöjande åt-
gärder. Några exempel:

• Inspektionen har ställt frågor till Vägverket om försla-
get till nationell plan för vägtransportsystemet. I pla-
nen saknas ett planalternativ där riksdagens etappmål 
för trafi ksäkerheten 2007 uppnås. Inspektionen anser 
att ett sådant alternativ borde ha funnits i planen och 
hade under våren ett antal kontakter med Vägverket i 
frågan. Inspektionen har skrivit till regeringen och re-
dogjort för sin ståndpunkt.

• Inspektionen har fört en dialog med Vägverket om ru-
tinerna för djupstudier av dödsolyckor i trafi ken med 
syfte att säkerställa objektivitet och kvalitet i arbetet. 
Inspektionen har funnit brister i rutinerna för återfö-
ring av kunskapen till Vägverkets verksamhet.

• Inspektionen har gjort en egen analys av säkerheten 
för gående vid obevakade övergångsställen före och 
efter införandet av regeln om väjningsplikt den 1 maj 
2000. Utifrån resultatet har frågor ställts till Vägverket 
och åtta stora kommuner1 om vilka åtgärder de ämnar 
vidta för att förbättra säkerheten. 

• Det fi nns allvarliga brister i trafi ksäkerheten i sam-
band med motionslopp på väg. Inspektionen har ta-
git upp frågan med Vägverket, Rikspolisstyrelsen och 
Riksidrottsförbundet.

• Vid en olycka på E 22 strax söder om Västervik gick 
en s.k. stadsjeep över vajerräcket. Olyckan aktuali-
serar frågan om hur utrustning i vägmiljön fungerar i 
kombination med olika fordon.

• Vägutformningen har stor påverkan på trafi ksäkerhe-
ten. Inom detta område har inspektionen tagit upp ut-
formningen av cirkulationsplatser, konstruktionen av 
kameraskåp för hastighetskameror och förekomsten av 
virkesupplag utmed vägarna.

Ett antal aktörer har fått en presentation av de principer 
för säker trafi k som inspektionen anser ska utgöra grun-
den för trafi ksäkerhetsarbetet i vägtransportsektorn.

Inspektionen har även inlett samverkan med andra 
aktörer. Bland dem kan nämnas Riksåklagaren, SIKA, 
Skolverket, Svenska kommunförbundet, NTF, MHF, fl era 
forskningsinstitutioner samt ett antal branschorganisatio-
ner och företag.

Sveriges EU-medlemskap och den ökande internatio-
naliseringen innebär att inspektionen ska ha ett tydligt 
internationellt perspektiv. En strategi har tagits fram för 
det internationella arbetet för att det ska bedrivas syste-
matiskt. Som ett led i den internationella verksamheten 
har under året kontakter tagits med Europeiska kommis-
sionen, Europaparlamentet och enskilda medlemsstater. 
Kontakt har även etablerats med Estland, Lettland och 
Australien.

VÄGTRAFIKINSPEKTIONEN

VÄGTRAFIKINSPEKTIONEN

 1 Göteborg, Malmö, Helsingborg, Linköping, Stockholm, 
 Örebro, Uppsala, Sundsvall
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Vägverket har många roller: väghållare, myndig-
het, sektorsansvarig och utförare av produktion. I 
alla våra roller arbetar vi för att ge alla möjlighet 
att resa och transportera varor säkert i ett uthålligt 
och effektivt vägtransportsystem. Här redovisas 
vad vi har arbetat med under 2003 för att vägarna 
ska fungera både på kort och lång sikt.  

STATLIG VÄGHÅLLNING

I verksamhetsområdet statlig väghållning ingår verksam-
heterna väginvesteringar, drift och underhåll, forskning 
och utveckling samt försvarsuppgifter.

Den långsiktiga planeringen av vägtransportsyste-
met beskrivs i den nationella väghållningplanen samt i 
länsplanerna för regional transportinfrastruktur. De pla-
ner som började gälla år 1998 ersätts av en ny planperiod 
som börjar gälla från år 2004. Därför kan nu en avstäm-
ning ske mot 1998 års planer, vilken redovisas i tabeller 
under avsnittet Väginvesteringar.

Den största förändringen som skett under perioden 
1998–2003 jämfört med ursprunglig plan är att det blev 
en ökad satsning på trafi ksäkerhetsåtgärder under plan-
periodens första hälft. Samtidigt antog regeringen ett 
elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet där riktade 
trafi ksäkerhetsåtgärder på 2 miljarder kronor under pe-
rioden 1999–2003 var en del. I övrigt har förändringarna 
varit små. 

De regionala planerna har under perioden påverkats av 
en särskild satsning för bärighet och rekonstruktion som 
påbörjades 2002. Likaså har en satsning på att göra kol-
lektivtrafi ken tillgänglig för funktionshindrade varit i fo-
kus under perioden. I övrigt har endast smärre justeringar 
gjorts under perioden.

Anslagen respektive år har inte legat i nivå med plan-
nivåerna. Ett antal vägobjekt har dock förskotterats i både 
den nationella planen och i de regionala planerna.

Den totala verksamhetsvolymen ökade med 6 procent 
mellan 2002 och 2003 i löpande prisnivå. En kraftig ök-
ning med 18 procent har skett för nybyggnation, vilket 
med hänsyn tagen till kostnadsindex motsvarar en reell 
ökning med 14 procent. Volymen för drift och underhåll 
har under året minskat med 7 procent, vilket med hän-
syn tagen till kostnadsindex motsvarar en reell minskning 
med 9 procent.

Kostnaden för beställning och uppföljning i förhål-
lande till genomförd beställd volym är i stort oförändrad 
jämfört med 2002. 7  8

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER

En driftåtgärd är en kortsiktig åtgärd – livslängden under-
stiger normalt ett år – som syftar till att hålla vägen öppen 
för trafi k. Utpräglade driftåtgärder är vinterväghållning 
(snöröjning och halkbekämpning), färjetrafik, slåtter, 
tvätt av vägmärken och kantstolpar, skötsel av rastplat-
ser, hyvling och dammbindning av grusvägar samt rens-
ning av trummor och diken.

En underhållsåtgärd är en åtgärd som på längre sikt 
syftar till att säkerställa att avsedd teknisk livslängd upp-
fylls. Dit räknas periodiska åtgärder som t.ex. belägg-
ningsarbeten, grusning av grusvägar, broreparationer, 
ersättning av utsliten vägmarkering, utbyte av vägtrum-
mor, dikning och byte av skadade vägmärken.

En heltäckande mätmetod för att verifi era uppnådd 
driftstandard saknas. Arbete för att skapa en sådan me-
tod pågår. 

Satsningen på drift och underhåll har i första hand an-
vänts för att minska eftersläpningen på det belagda väg-
nätet. Till detta bör man också lägga en del av de pengar 
som använts för tjälsäkrings- och bärighetsåtgärder i de re-
gionala planerna, eftersom dessa åtgärder avlastar under-
hållsinsatserna. Däremot har eftersläpningen sammantaget 
ökat för de övriga verksamheterna på underhållssidan.

Inom ramen för arbetet med den nationella planen för 
vägtransportsektorn har en ny, mer detaljerad uppskatt-
ning av kostnaden att hålla oförändrat tillstånd på väg-
nätet och av eftersläpningen utförts. Enligt den uppgick 
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7

8 Verksamhetsvolym för statlig väghållning, mkr

1999 2000 2001 2002 2003

Drift och underhåll av vägar 6 180 6 715 7 290 7 747 7 286
Väginvesteringar 6 398 5 696 6 437 8 235 9 700
Forskning och utveckling 91 78 83 102 113
Försvar 41 34 27 29 29
Summa 12 710 12 523 13 837 16 114 17 128



eftersläpningen i slutet av 2003 till ca 17 miljarder kronor, 
varav ca 14 miljarder avsåg belagda vägar. Kostnaden för 
att uppfylla driftåtaganden och hålla oförändrat tillstånd 
har uppskattats till 7 410 miljoner kronor i 2003 års pris-
nivå. Utfallet för 2003 var 7 228 miljoner kronor. 9

Trafi kantundersökningar

Trafi kanternas åsikter om drift- och underhållsstandar-
den undersöks med hjälp av årliga enkäter. Andelen nöjda 

trafi kanter har de senaste två åren ökat. Framförallt har
yrkestrafikanterna blivit mer nöjda med hur vägnätet 
sköts. Nivåerna är fortfarande låga, inte minst när det gäl-
ler det lågtrafi kerade vägnätet. 10

Informationsåtgärder

Vägverket har varudeklarerat såväl vinter- som barmarks-
väghållningen genom att distribuera tidningarna Vinter-
gatan och Sommarvägen till samtliga hushåll i landet. 
Tidningarna beskriver vilken servicenivå Vägverket er-
bjuder trafi kanterna beroende på typ av väg och väderlek. 
För vinterväghållningen presenterar Vägverket också kar-
tor på Internet där vinterstandarden beskrivs.

Vägverket har anordnat öppet hus på fl era driftområ-
den i samarbete med driftentreprenörerna. Syftet har varit 
att sprida information och föra dialog om väghållningen. 
Dialogen har bl.a. lett till en högre prioritering av skolvä-
gar och gång- och cykelbanor.

Belagda vägar

Den belagda väglängden på det statliga vägnätet uppgick 
vid årsskiftet 2003/2004 till ca 77 500 km eller 79 procent 
av den totala väglängden.

Andelen trafi kanter som är nöjda med det belagda väg-
nätet har ökat något enligt de tre senaste mätningarna från 
en låg nivå. Troligtvis har de ökade satsningarna på be-
läggningsunderhåll resulterat i att trafi kanterna kan se en 
viss förbättring. 11
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Kostnader för drift och underhåll, mkr 

1999 2000 2001 2002 2003*

Underhållstjänster
Underhåll belagd väg** 1 813 2 342 2 549 2 831  2 327
Underhåll grusväg 254 264 284 246 243
Underhåll bro, tunnel och 
färjeled 540 598 566 587 626
Underhåll av vägutrustning 298 364 402 457 460
Underhåll sidoområde och 
sidoanläggningar 21 34 35 47 49
Summa underhållstjänster 2 926 3 602 3 836 4 168 3 705
Drifttjänster
Vinterväghållning 1 723 1 500 1 726 1 901 1 830
Drift av belagd väg 418 443 480 403 375
Drift av grusväg 209 211 226 208 196
Drift av sidoområde och 
sidoanläggningar 231 241 257 272 285
Drift av vägutrustning 279 300 321 341 374
Drift av bro och tunnel 52 59 60 67 60
Drift av färjeled 342 359 384 387 403
Summa drifttjänster 3 254 3 114 3 454 3 579 3 523
Summa drift och underhåll 6 180 6 715 7 290 7 747 7 228
Summa, prisnivå 2003 7 213 7 466 7 767 7 990 7 228

     
* I verksamhetsvolymen för drift och underhåll redovisas fr.o.m. 2003 kostnader för
 IT-system som berör drift och underhåll. Kostnaden 2003 på 58 miljoner kronor ingår 
 ej i tabellen.
** Variationer mellan åren beror delvis på att tjänsten också fi nansierats via regional plan.
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Grusvägar 

Av det statliga vägnätet är idag ca 20 700 km grusvägar, 
vilket är ca 21 procent av den totala väglängden statliga 
vägar. Sedan 1980-talet har stora insatser gjorts för att be-
lägga dessa vägar. Andelen grusväg har sedan dess halv-
erats. Inriktningen är att alla vägar ska vara belagda om 
trafi ken överstiger 250 fordon per dygn eller 125 fordon 
per dygn om vägen har randbebyggelse. 12

Eftersom det främst är trafi kbelastningen som avgör 
om en grusväg ska beläggas, varierar grusväglängden 
över landet. Den är störst i de s.k. skogslänen1 med ca 
13 400 km eller nästan 65 procent av den totala grusväg-
längden. 

Huvuddelen av de kvarvarande grusvägarna har låg 
trafi kbelastning, men utgör ett viktigt lokalt vägnät och är 
viktiga förbindelser till det övriga regionala och nationella 
vägsystemet såväl för näringslivet som för de boende. 

Sandöbron

12

Brounderhåll

Den positiva tillståndsutvecklingen för brobeståndet på 
det statliga vägnätet håller i sig. Endast 31 broar av totalt 
14 800 har en bärighet som är lägre än vad som kan för-
väntas, dvs. den bärighet som bron dimensionerats för.

Sandöbron blev under 2003 den första byggnadsmin-
nesförklarade bron på det statliga vägnätet. Den 17 ok-
tober 2003 öppnades Sandöbron åter för full BK2-trafi k 
efter drygt två års omfattande underhållsåtgärder på över-
byggnaden.

Som stöd för förvaltningen av broar, tunnlar och andra 
liknande byggnadsverk utvecklar Vägverket sedan några 
år tillbaka managementsystemet BaTMan (Bridge and 
tunnel management). Utvecklingen sker i samarbete med 
Banverket, Svenska kommunförbundet, Stockholms stad 
och Storstockholms lokaltrafi k.

Vinterväghållning

Vinterväghållningen syftar till att hålla vägbanan fram-
komlig och trafi ksäker. Huvuddelen av resurserna används 
till snöröjning och halkbekämpning. På tre fjärdedelar av 
vägnätet tillåts snövägbanor som har en yta av packad 
snö eller is. 

Under vintern 2002/2003 förbrukades 259 600 ton salt, 
en marginell minskning jämfört med föregående vinter. 
Antalet snö- och halktillfällen var 192 (190). Med hänsyn 

1 Skogslänen är Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Grusväglängd, km

1999 2000 2001 2002 2003
Grusvägar >250 axelpar/dygn 471 443 434 402 332
Grusvägar 125–250 axelpar/dygn 
med randbebyggelse 313 300 280 225 220
Grusvägar övrigt 20 652 20 485 20 298 20 109 20 179
Totalt 21 436 21 226 21 012 20 736 20 731
Andel av det statliga vägnätet, % 21,9 21,6 21,4 21,1 21,1
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tagen till väderlek och saltvägnätets längd var saltförbruk-
ningen något högre, knappt tre procent. Verklig saltåtgång 
jämfört med beräknad saltåtgång beroende på vädertyp 
beskrivs som saltindex i diagrammet. 13

Färjetransporter

Information om Vägverket Färjerederiet fi nns i kapitlet 
Produktionsuppgiften.

VÄGINVESTERINGAR

Totalt har ca 370 km nybyggd eller förbättrad väg öpp-
nats för trafi k under året varav största delen är separering 
av körbanor med vajerräcke.

Den totala summan för investeringar uppgick till 9 700 
miljoner kronor under 2003. Tolv objekt med en kostnad 
på över 50 miljoner kronor vardera har öppnats för tra-
fi k under året. Dessa objekt representerar en investerings-
volym på 1 9201 miljoner kronor. Kostnadsfördyringen, 
med hänsyn tagen till kostnadsindex, var för dessa objekt 
ca 11 procent jämfört med kostnaden angiven i långsik-
tiga planer 1998–2007. Jämfört med budgeterad kostnad 
inför byggstart var motsvarande kostnadsfördyring ca 3 
procent. Kostnadsindex för perioden 1997–2003 motsva-
rar 18 procent.

Nettonuvärdekvoten2 (NNK), som uppskattar pro-
jektets samhällsekonomiska lönsamhet, är positiv för en 
övervägande majoritet av de tolv stora investeringsobjek-
ten. De viktigaste beräkningsbara nyttorna för samhället 
utgörs av minskad restid och färre olyckor. Dessa tolv pro-
jekt beräknas medföra en minskad restid motsvarande ca 
500 000 timmar årligen och en årlig minskning av antalet 
dödade och svårt skadade med ca 10 personer. 14

Under året har 108 projekt med en kostnad på mellan 
5 och 50 miljoner kronor färdigställts. Investeringskost-
naden för dessa motsvarar ca 1 850 miljoner kronor totalt. 
Av dessa var 26 stycken objektlagda i långsiktiga planer 
motsvarande en summa på 403 miljoner kronor (prisnivå 
2003). Den slutliga kostnaden för dessa objekt var 488 
miljoner kronor. Sammantaget blir kostnadsökningen för 

dessa objekt 21 procent med hänsyn tagen till kostnads-
index. 14 av de 26 planlagda objekten har en slutgiltig 
kostnad som överstiger indexreglerad plankostnad med 
mer än 20 procent.

Under 2003 startade utbyggnaden av E 4 förbi Mar-
karyd. Den ansluter till pågående utbyggnad av E 4 förbi 
Örkelljunga som öppnas för trafik 2004. I Stockholm 
byggs Södra länken – ett projekt med en total kostnad på 
ca 8 miljarder kronor – med ett planerat öppnande för tra-
fi k hösten 2004. På E 6 i Bohuslän har en etapp öppnats 
under året och två stora etapper är under byggande, bland 
annat förbindelsen över till Norge, Svinesundsbron. Ar-
betet på Götaleden i Göteborg pågår med prognostise-
rat färdigställande i början av 2006. Utbyggnaden av E 4 
Uppsala–Mehedeby beräknas bli klar 2007. 15 16 17

Vägverket har tagit fram ett dokument, ”Åtgärder mot 
trängsel”, med möjliga åtgärder för att minska trängseln 
i storstäderna. Huvudslutsatsen i dokumentet är att det 
krävs åtgärder inom många olika områden såsom kollek-
tivtrafi k, lagstiftning, vägtrafi kledning och väginveste-
ringar för att trängseln ska kunna minskas på ett effektivt 
sätt.   

Nationella stamvägnätet – nationell väghållningsplan

Det nationella stamvägnätet, ca 8 100 km, består av de för 
riket viktigaste vägarna. Totalt har investeringar enligt na-
tionell plan motsvarande 3 554 miljoner kronor genom-
förts under 2003. Fördelningen av resurserna i procent på 
olika typer av åtgärder har följt den inriktning som planen 
anger för åren 1998–2003. Utfallet för åren 1998–2003 är 
ca 1 500 miljoner kronor lägre än planerad resursvolym. 
Med tanke på att plankostnaderna är uttryckta i 1997 års 
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1 Dessa kostnader har nedlagts under ett antal år och kan alltså inte endast hänföras till 2003
2 En NNK>0 innebär att objektet är samhällskonomiskt lönsamt. Om NNK = 1 är nyttan dubbelt så stor som kostnaden.
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15

17

prisnivå och utfallet är i löpande prisnivå innebär beräk-
ningen en underskattning av skillnaden.

Enligt den nationella väghållningsplanen för åren 
1998–2007 skulle Vägverket satsa 4 500 miljoner kronor, 
uttryckt i 1997 års prisnivå, av det nationella anslaget på 
trafi ksäkerhetsobjekt till och med 2003. Denna inriktning 
har inte följts till fullo då Vägverket har satsat 4 295 miljo-
ner kronor, i löpande prisnivå, under åren 1998–2003. 18

Regionala vägar och statsbidrag – länsplaner för 
regional transportinfrastruktur

I det här avsnittet behandlas de statliga vägar som inte 
ingår i det nationella stamvägnätet. Investeringar i dessa 
vägar planeras av regionala planupprättare dvs. länsstyrel-
ser och i förekommande fall regionala självstyrelseorgan. 
Med undantag för fysiska miljöåtgärder har fördelningen i 

14

16

18

Uppföljning av kostnader och kalkylerad samhällsnytta
för objekt >50 mkr som öppnats för trafi k under 2003 

Väg Väg-
nät*

Sträcka Längd, 
km

Kostnader, mkr** NNK
****

Årliga effekter
Slutlig

***
Bud-
get 

inför 
bygg-
start

Plan
1998

–
2007

Min-
skad 

restid, 
tusen 
tim/år

Minskat antal/år

Dödade 
och 
svårt 

skadade

Lindrigt
skadade

Motorväg       
E 6 NS Hogdal–

Nordby 7,8 442 455 331 1,6 159 1,5 2,8
E 22NS Kristiansstad–

Fjälkinge 4 129 117 121 0,6 29 1,0 1,4
E 20NS Floda–Nääs 1,7 117 115 100 -0,5 0 0,3 –
Fyrfältsväg

E 4 NS Tpl Västberga
***** 1,5 161 143 154 0,2 3

Bred väg (ca 13 meter)       
E 4 NS Yttervik–Tjärn 15 180 177 164 0,3 39 1,5 4
E 22NS Valdemarsvik–

Söderköping 28 105 106 71 2,8 17 1,7 4,3
Normal väg (ca 9 meter)       
225 LV Saltsjöbron 

Södertälje 2 278 254 277 1,6 166 2,2 2,2
45 NS S Länsgräns–

Byråsen 25 210 215 243 -0,7 0,2 0,5 0,8
25 NS Vrå–Boasjön 8,2 69 68 67 0,4 16 0,2 0,5
32 ÖR Boxholm–

Bleckenstad 9 107 100 101 0,8 26 0,8 1,6
32 ÖR Skullaryd–

Sunneränga 4,8 53 56 44 0,4 18 0,2 0,6
64 NS Sjötorp–

Spåsjön 6,9 66 54 52 0,7 26 0,1 0,5

*   Vägnät: NS = nationell stamväg, ÖR = övrig riksväg, LV = länsväg
**  Alla kostnader är uttryckta i prisnivå 2003
*** De kostnader, exempelvis för beläggningar, som uppkommer efter öppnandet samt
  efter årets slut är prognostiserade
**** NNK = nettonuvärdekvot (kalkylerad samhällsnytta)
***** NNK ej beräknat för tpl Västberga

Investeringar uppdelat på vägnät respektive syfte med åtgärden, mkr

Syftet med investeringen Summa
Vägnät Flera 

syften
Bärighet Trafi k-

säkerhet
Miljö Väg-

informatik
Övrigt

Nationella vägar 2 350 95 1 138 69 187 6 3 845
Övriga vägar 1 376 688 651 72 6 33 2 826
Södra länken 
och Götatunneln 2 956 0 0 0 74 0 3 030
Summa 6 682 783 1 789 141 267 38 9 700

 Kostnader för väginvesteringar per produkt, mkr

Produkt 1999 2000 2001 2002 2003
Motorväg 2 796 2 487 2 076 2 929 3 534
Bred två-/trefältsväg, fl erfältsväg, 
kompletterande körfält 1 468 1 294 1 703 2 043 3 078
Normal tvåfältsväg (9 meter) 552 549 723 679 941
Smal tvåfältsväg 101 66 70 68 23
Bärighetsförbättring av väg/bro, 
tjälsäkring 351 270 432 683 506
Beläggning, grusväg 56 52 85 155 115
Miljö- och trafi ksäkerhetsprioriterad 
väg/gata 37 50 78 127 133
Gång- och cykelväg, 
kollektivtrafi kled 120 137 169 141 161
Plankorsningar 159 200 282 313 268
Planskilda korsningar 258 66 89 103 149
Rastplatser m.m. 26 18 39 25 25
Busshållplatser 15 19 19 23 41
Bullerskydd 51 39 59 54 81
Vattenskydd 30 17 51 31 41
Avkörningsskydd 265 304 363 176 252
Övriga skyddsanordningar 10 47 34 64 28
Trafi kledningsanordningar 97 62 141 124 271
Övrigt 6 19 23 497 53
Totalt väginvesteringar 6 398 5 696 6 437 8 235 9 700
D:o prisnivå 2003 7 328 6 267 6 821 8 485 9 700

Totala kostnader, km väg och à-priser för
vägar öppnade för trafi k 1999–2003

Standard 
Motor-

väg
Bred väg, 
fyrfältsväg

Normal 
väg

Smal 
väg

Mittsep. 
befi ntlig 

väg

Gång-/
cykelväg

Total kost-
nad mkr

1999 963 1 236 568 139 0 72
2000 5 050 2 127 444 26 0 31
2001 0 865 316 0 529 59
2002 0 140 277 0 625 136
2003 800 209 679 16 786 161

Väglängd km 1999 34 51 52 17 0 30
2000 69 69 38 6 0 10
2001 0 37 44 0 211 25
2002 0 15 19 0 250 60
2003 16 17 73 6 264 51

À-pris mkr/km 
löpande

1999 28 24 11 8 – 2
2000 73 31 12 4 – 3
2001 – 24 7 – 3 2
2002 – 9 15 – 3 2
2003 50 12 9 3 3 3

À-pris mkr/km 
Prisnivå 2003

1999 32 27 13 9 – 2
2000 80 34 13 4 – 3
2001 – 25 7 – 3 2
2002 – 9 15 – 3 2
2003 50 12 9 3 3 3

Uppföljning av åtgärdstyper i nationell plan

Flera 
syften

Fysiska
ts-

åtgärder

Riktade 
åtgärder*

Väginfor-
matik

Övriga
åtgärder 

**

Summa

Volym 2003, mkr 2 283 982 7 187 95 3 554
Volym 1998–
2003, mkr 11 650 4 295 109 435 858 17 347
Andel av total (%) 69 25 1 3 5 100,0
Summa plan 
1998–2003*** 13 040 4 500 300 560 540 18 940
Andel av total (%) 69 24 2 3 3 100,0
Summa plan 
1998–2007 23 700 4 500 500 1 000 800 30 500
Andel av plan (%) 78 15 2 3 3 100,0

*  Innefattar handikappanpassning, kollektivtrafi kåtgärder, rast- och informations-
  platser samt fysiska anordningar för trafi kövervakning
**  Innefattar i huvudsak bärighetsåtgärder. Av totalbeloppet är 60 miljoner kronor 
  rekonstruktion som redovisas som underhållsåtgärd.
***  Plankostnaden är 1997 års prisnivå medan övriga kostnader är i löpande prisnivå 
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procent av resurserna för perioden 1998–2003 på olika ty-
per av åtgärder följt den inriktning som planerna anger.

Från och med 2004 gäller nya länsplaner. En upp-
följning av utfall och fördelning för länsplanerna 1998–
2003 visar skillnader vad gäller hur stor andel av planerna 
som genomförts. Det låga utfallet i Västernorrlands län 
förklaras bl.a. av att planen har en tyngdpunkt i den se-
nare delen av planperioden. Det högre utfallet i Blekinge 
respektive Värmlands län, som har en relativt liten ram, 
förklaras av att stora investeringsobjekt påverkat medels-
tilldelningen. 19 20
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Trafi kplats Solberga

Trafi ksäkerhetsåtgärder

Vägverket fi ck år 2001 genom regeringens elvapunktspro-
gram i uppdrag att genomföra ”kostnadseffektiva åtgärder 
på hela det statliga vägnätet där fl est svåra olyckor sker”. 
Vägverket har därefter defi nierat ett utpekat vägnät som 
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19 Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna

Flera 
syf-
ten*

Bärig-
het, 

rekon-
struk-
tion

Fysisk 
TS-

åtgärd

Fysisk 
miljö-
åtgärd

Väg-
infor-
matik-
åtgärd

Bidrag till kommunala 
gator och vägar m.m.

****

Summa

Trafi k-
säker-

het och 
miljö

Handi-
kapp

Kollek-
tivtrafi k

Volym 2003, 
mkr***** 1 178 1 114 370 136 4 123 110 179 3 214
Volym 1998–
2003, mkr** 4 878 5 670 1 546 620 30 747 801 911 15 203
% av kostn. 32 37 10 4 <1 5 5 6 100,0
Plan 1998–
2007, mkr*** 8 222 8 795 2 784 1 804 105 892 1 085 1 991 25 678
Andel av 
plan, % 32,0 34,3 10,8 7,0 0,4 3,5 4,2 7,8 100,0

*  För 2003 ingår 245 miljoner kronor rekonstruktionsåtgärder redovisade som  
  underhållsåtgärder samt tilläggsanslag för tjälsäkring på 436 miljoner kronor, 
  varav 202 miljoner kronor är rekonstruktion som redovisas som underhållsåtgärd. 
  I totalbeloppet ingår tilläggsanslag under perioden på 1 857 miljoner kronor. 
**  Volym 1998–2003 redovisas i löpande prisnivå
*** Plankostnader är uttryckt i 1997 års prisnivå
**** Bidrag till investeringar i det kommunala vägnätet förutsätter 50 procent kommunal  
  medfi nansiering
***** Samtliga åtgärder exklusive bidrag innehåller 6 procent påslag för indirekta 
  kostnader (produktionsstöd).

*  Samtliga åtgärder exklusive bidrag innehåller ca 12 procent påslag för indirekta  
  kostnader. I utfallet för 2003 ingår 245 miljoner kronor rekonstruktionsåtgärder
**  Utfallet är beräknat exklusive kommunala förskotteringar
*** Plankostnaden anges i 1997 års prisnivå och utfallet i löpande prisnivå vilket gör att 
  en mindre andel av planerna har genomförts än vad som framgår av tabellen.

Uppföljning av de regionala planerna (exklusive länsjärnvägar
och tilläggsmedel för åtgärder som inte ingår i länsplaner)

Län Utfall
2003
mkr

*

Utfall 
1998–

2003 mkr
**

Plan 
1998–

2007 mkr

Andel utfall 
1998–2003 

av plan 
1998–2007

%***

Stockholm 300 1 407 2 884 49
Uppsala 82 408 857 48
Södermanland 96 464 817 57
Östergötland 130 581 1 048 55
Jönköping 107 521 930 56
Kronoberg 80 328 649 51
Kalmar 19 300 527 57
Gotland 16 68 138 49
Blekinge 91 238 376 63
Skåne 243 1 171 1 979 59
Halland 83 320 549 58
Västra Götaland 356 1 792 3 434 52
Värmland 102 588 977 60
Örebro 98 392 786 50
Västmanland 96 385 741 52
Dalarna 152 839 1 776 47
Gävleborg 117 575 1 153 50
Västernorrland 174 746 1 723 43
Jämtland 97 537 997 54
Västerbotten 166 870 1 772 49
Norrbotten 165 827 1 563 53
 2 770 13 357 25 678 52
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21

motsvarar knappt 400 mil väg med hög olycksbelastning. 
Av det utökade trafi ksäkerhetsanslaget har knappt 90 pro-
cent satsats på det utpekade vägnätet under året.

Under 2003 (2002) satsades 1 778 (1 704) miljoner 
kronor på riktade trafi ksäkerhetsåtgärder, vilket motsvarar 
18 (21) procent av den totala investeringsvolymen. De rik-
tade trafi ksäkerhetsåtgärderna beräknas medföra en årlig 
minskning av antalet dödade med ca 12 personer. Vägin-
vesteringar i övrigt beräknas medföra en årlig minskning 
med ca 8 personer. Drygt 40 procent av trafi ksäkerhets-
satsningarna under året har använts till separering av kör-
riktningar genom mitträcke, så kallad mötesfri landsväg. 
Något mer än 1 000 km mötesfri väg har byggts sedan 
denna vägtyp introducerades 1998.

Vägverket lämnar varje år bidrag till kommunerna 
med bland annat syftet att säkra det kommunala vägnätet 
mot trafi kolyckor. Bidraget för 2003 motsvarade 123 mil-
joner (varav en mindre andel går till miljöåtgärder). 21 22

Kollektivtrafi kfrågor

De viktigaste fysiska kollektivtrafikåtgärderna är att 
bygga hållplatser, busskörfält och pendelparkeringar. Un-
der 2003 satsade Vägverket ca 43 (23) miljoner kronor 
på riktade kollektivtrafi kåtgärder. Utöver riktade kollek-
tivtrafi kåtgärder tillkommer byggande av hållplatser etc. 
inom en rad investeringsprojekt. Vidare lämnade Vägver-
ket bidrag till kommuner för kollektivtrafi kåtgärder mot-
svarande 179 (159) miljoner kronor under 2003. 

Bärighetsåtgärder och beläggning grusvägar

Insatserna under året för att höja vägnätets förmåga att klara 
tung trafi k och att minska begränsningarna under tjälloss-
ningsperioden var ca 783 miljoner kronor, varav beläggning 
av grusvägar motsvarade en kostnad av 115 miljoner.

Dialoger pågår med transportköpare och transpor törer 
för att hitta en lösning på överlastproblematiken. Last-
bilstrafi ken har ökat kraftigt de senaste 30 åren, både vad 
gäller tillåten vikt och antal fordon. Axellaster från tunga 
fordon svarar för en mycket stor del av vägnätets ned-
brytning.

År 2002 startades en utredning med syfte att kontrol-
lera den tunga trafi kens sammansättning vad avser laster 
och förekomst av överlaster. Töjningsgivare monterades 
på broar på ett tiotal platser i landet. Utredningen visar att 
det fi nns ett betydande problem med överlaster både vad 
beträffar den totala fordonsvikten och trycket på enskilda 
fordonsaxlar. Utredningen visar också att tunga fordon 
över 75 ton är sällsynta.

Miljöåtgärder

Totalt investerades 140 (100) miljoner kronor i riktade 
fysiska miljöåtgärder under 2003. Dessa åtgärder utgjor-
des i huvudsak av bullerdämpande åtgärder, 81 (54) mil-
joner kronor, och skydd av yt- och grundvatten, 41 (31) 
miljoner kronor. Antalet bullerstörda personer som fått en 
sänkt inomhusnivå till under 30 db(A) under 2003 upp-
går till ca 4 300.

Antal km ny väg som kan bli aktuell inom Natura 
2000-områden uppgår till 9 km. 215 km ny väg kan bli 
aktuell i områden av riksintresse för natur-, kultur- och/
eller rörligt friluftsliv medan 15 km ny väg kan bli aktu-
ell inom annat utpekat område, t.ex. naturreservat eller 
strandskyddsområde. Uppgifterna är hämtade från väg-
utredningar och arbetsplaner. Antal km väg som kommer 
att beröra utpekade områden är i vissa fall beroende av 
val av vägkorridor. 

Vägtrafi kledning 

Totalt investerades 267 (141) miljoner kronor i åtgärder 
för vägtrafi kledning. De huvudsakliga resurserna satsa-
des på investeringar i variabla meddelandeskyltar, Motor-
way control system (MCS), och centrala tekniska system 
(CTS) i och omkring de större städerna. Syftet med åtgär-
derna är framförallt att uppnå en förbättrad tillgänglighet 
och trafi ksäkerhet med befi ntligt vägtransportsystem.

Övriga insatser redovisas under avsnittet Sektors-
uppgiften, Väginformatik.

Övriga riktade åtgärder

Barn, äldre och funktionshindrade är grupper med sär-
skilda behov vilket uppmärksammas vid planering, byg-
gande samt drift och underhåll av vägnätet. Under 2003 
lämnade Vägverket bidrag till kommuner motsvarande 
110 (254) miljoner kronor för investeringar i syfte att un-
derlätta för funktionshindrade i trafi ken. Vidare satsar 
Vägverket medel på att förbättra och handikappanpassa 
övergångställen på hela det statliga vägnätet. 

22 Riktade trafi ksäkerhetsåtgärder på det utpekade statliga vägnätet 

Åtgärder Mkr Minskat antal 
dödade och 

svårt skadade
Sidoområdesåtgärder 63 1
Korsningsåtgärder 193 4
Åtgärder för oskyddade 64 1
Separering av körriktningar 540 35
Övriga åtgärder 58 3
Summa 918 44

Riktade trafi ksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 

Åtgärder Anslag mkr Totalt 
mkr

Andel 
%Nationell 

plan
Regionala 

planer
Utökad ts-
satsning

Vägutbyggnad 281 140 0 421 24
Sidoområdesåtgärder 30 12 45 87 5
Korsningsåtgärder 115 78 102 294 17
Åtgärder för oskyddade 28 11 47 86 5
Separering av körriktningar 499 113 174 786 44
Övriga åtgärder 29 16 58 103 6
Summa 982 370 426 1 778 100
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Investeringar har genomförts i kontrollplatser och 
rastplatser för 25 (23) miljoner kronor.

Åtgärder som vidtagits inom vägarkitektur är bl.a. 
upprättande av regionala handlingsprogram, metodikut-
vecklingsprojekt om utvärdering av gestaltningsåtgärder, 
rastplatsupprustning, särskilda skötselplaner för växtlighet 
i vägmiljö, utblicksröjningar, vägrevisionsresor, ljussätt-
ning av vägmiljöer samt utveckling av designade infor-
mationsportaler. En kartläggning i fem av Vägverkets sju 
regioner visar att gestaltningsprogram upprättats i 63 pro-
cent (64 av 102 stycken) av större investeringsobjekt.

Efterkalkyler av väginvesteringar 

Efterkalkyler av lönsamhet har gjorts för de objekt som 
öppnades för trafi k år 2000. Majoriteten av objekten har 
oförändrad eller nästan oförändrad lönsamhet. För två ob-
jekt har lönsamheten ändrats från att ha varit negativ till 
att vid uppföljningen visa positiv lönsamhet. Inget objekt 
har fått negativ lönsamhet efter att ha haft positiv vid den 
tidigare beräkningen. Förändringarna av lönsamheten be-
ror på förändrad trafi kutveckling och/eller förändrad tra-
fi komfördelning. 23

KRISBEREDSKAP 
Mål

Målen för civilt försvar och åtgärder mot svåra påfrest-
ningar återfi nns i riktlinjebeslut från Näringsdepartemen-
tet för budgetåret 2003. Målet är att de aktiviteter som 
utförs av Vägverket ska bidra till att samhällsviktiga trans-
porter med hög sannolikhet kan genomföras då trans-
portsystemet utsätts för allvarliga störningar, vid svåra 
påfrestningar på samhället i fred eller vid höjd beredskap 
samt bidra till Sveriges förmåga att bidra till fred och sä-

kerhet i vår omvärld. Med den utbildning, de investeringar 
och övriga beredskapsåtgärder som genomförts bedöms 
målet vara uppfyllt.

Utbildning

I Vägverkets krisledningsorganisation har 250 personer 
under 2003 genomgått utbildning i krisledning vid svåra 
påfrestningar. Under året har 90 procent av driftvärnets 
kompetensorganisation genomgått driftvärnsutbildning, 
sammanlagt omfattande sex utbildningsdagar. Reserv-
brogruppen har utbildats i samband med byggandet av 
reservbro Compact 200 på fl ytande stöd i Dala Husby. In-
satserna har totalt inneburit 500 utbildningsdagar till en 
kostnad av 1,7 miljoner kronor.

Reservbron i Dala Husby används under tiden brobygget över Dalälven pågår

23 Uppföljning av kostnader och kalkylerad samhällsnytta
för vägobjekt som öppnats för trafi k 2000*

Väg- 
nummer

Projekt Total 
kost-
nad, 
mkr**

Nettonu-
värdeskvot

Minskning 
restid, tusen 

tim/år

Minskning
antal skadade 
och dödade/år

Beräk-
nad
2000

Upp-
följd 
2003

Beräk-
nad
2000

Upp-
följd 
2003

Beräk-
nad
2000

Upp-
följd 
2003

E 12 Obbolavägen, 
delen befi ntlig 
E 4–Degersnäs 133 0,8 0,8 36 36 0,7 0,7

E 4 Sävar–
Djäkneboda 
etapp 2 82 0,9 0,9 9 9 0,7 0,7

294 Falun–Rostberg 94 -0,8 -0,8 16 17 0,4 0,4
E 18 Örebro–Arboga 1 430 0,3 0,7 396 603 5,6 6,5
250 Köping–Kolsva 56 0,6 0,6 8 8 0,4 0,4
E 22 Söderåkra–

Hossmo 595 0,2 0,1 162 157 4,9 4,8
897 Sandsbro–

Stockekvarn 65 0,5 0,2 19 19 1 1
105 Förbi Förslöv 87 -0,8 0,1 15 30 1,3 0,5
E 6 Lerbo–Torp 1 578 2,6 1,2 890 664 5 4,9
E 6 Håby–

Rabbalshede 993 0,1 0,1 275 275 11 11
161 Rotvik–

Torsberg 94 -0,1 0,7 70 87 0,1 0,1

* Yttre ringvägen i Malmö redovisas ej pga. att samhällsekonomisk analys ej är möjlig
** 2000 års prisnivå



SEKTORSUPPGIFTEN

Sektorsuppgiften är det arbete som Vägverket gör för 
att stödja och påverka andra aktörer i vägtransportsys-
temet för att de inom sina ansvarsområden ska arbeta i 
riktning mot de transportpolitiska målen. Praktiskt arbe-
tar Vägverket oftast samordnat med alla typer av frågor. 
Främst handlar det om att påverka attityder och beteen-
den. Arbetet drivs i samverkan med fl era andra parter som 
kommuner, länsstyrelser, landsting eller regioner, ideella 
föreningar och företag. 24

TRAFIKSÄKERHET

Verksamhetsvolymen är 201 (171) miljoner kronor, varav 
52,01 (52,0) miljoner kronor avser bidrag till NTF.

Elvapunktsprogrammet

Under 1999 presenterade regeringen ett program med 
elva punkter för ökad trafi ksäkerhet. Sju av punkterna i 

25

VÄGVERKETS INSATSER

1 Rapportering av resultatet för NTF:s verksamhet sker i NTF:s årsredovisning i enlighet med krav i regleringsbrevet

programmet berör direkt Vägverkets insatser i sektors-
uppgiften. Punkten ”Satsning på de farligaste vägarna” 
redovisas i avsnittet Statlig väghållning och punkten 
”Kvalitetssäkring av transporter ur miljö- och trafi ksä-
kerhetsperspektiv” redovisas i avsnittet Miljö. ”Krav på 
vinterdäck” har slutförts genom att vinterdäck blev obli-
gatoriskt vid vinterväglag år 2000.

Säkrare trafi k i tätort

Trafi knätsanalyser, åtgärdsprogram och ekonomiska bi-
drag är medel för att åstadkomma säkrare trafi k i tätorter. 
Vägverket bedriver ett omfattande sådant arbete tillsam-
mans med kommunerna. 

Den genomsnittliga reshastigheten i tätorter har sjun-
kit med 5 procent de senaste åren enligt mätningar. Den 
ökade satsningen på ombyggnad av gatumiljön och sänkta 
hastighetsgränser har troligen bidragit till att allt färre 
dödas på det kommunala vägnätet.

Trafi kantens ansvar betonas

Under 2002 tog regeringen initiativ till en nationell sam-
ling för ökad trafi ksäkerhet. Syftet var i första hand att 
förbättra trafi kanternas beteende i trafi ken. Den nationella 
samlingen leds av Vägverkets generaldirektör och består 
av representanter från folkrörelser och andra myndighe-
ter. Arbetet har konkretiserats och fortsatt under 2003. 
Bland annat har regionala samlingar startat.

De områden som man främst satsar på är hastighet och 
skyddsutrustning, trafi knykterhet samt barn och ungdo-
mar. Inom dessa områden har informationsinsatser ge-
nomförts på såväl central som regional och lokal nivå. 
Bland annat har Vägverket i samarbete med Polisen och 
NTF fortsatt satsningen för ökad bilbältesanvändning i 
tätortstrafi k som påbörjades hösten 2002. Under två pe-
rioder har polisen intensivövervakat bältesanvändningen. 
Övervakningen har kompletterats med informationsåtgär-
der. Sedan kampanjstarten i november 2002 har bältesan-
vändningen i tätortstrafi k ökat med fem procentenheter 
– från 79 till 84 procent – enligt observationsmätningar 
i 37 kommuner.

Don´t drink & drive är Vägverkets satsning för att på-
verka unga människor att inte köra bil med alkohol i krop-
pen, inte åka med en påverkad förare samt ha modet och 
argumenten att stoppa en påverkad kompis som är på väg 
att köra. Projektet startade 2003 och ska pågå under en 
femårsperiod. Det inleddes med att besöka fl era rockfes-
tivaler i landet samt landets största fotbollsturnering för 
ungdomar. Över 100 000 ungdomar beräknas ha besökt 
projektets utställning.

Automatisk trafi ksäkerhetskontroll (ATK) med kamera 
är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen och Vägverket. 
Syftet är att sänka hastigheten på särskilt olycksdrabbade 
sträckor. Den slutrapport som lämnats efter det inledande 
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Investeringar samt drift och underhåll

Investeringarna under 2003 har uppgått till 15,7 miljoner 
kronor. Tre reservbroar av typen Compact 200, två lan-
seringsutrustningar och en del kringutrustning i form av 
containers har anskaffats. Vidare har investeringar och ut-
veckling gjorts för att kunna bygga Compact 200 på fl y-
tande stöd i Dala Husby. Telesäkerheten har höjts genom 
anskaffande av televäxlar till Vägverkets regioner. Drift- 
och underhållsåtgärder av beredskapsmateriel har genom-
förts för 3,4 miljoner kronor under året. 

Övriga beredskapsåtgärder

Tillgången till personal i krisledningsgrupper och reserv-
brogrupper har säkerställts. Planer för krishantering har 
testats. Vägverket har deltagit i arbetsgrupper inom ramen 
för Euro Atlantiska Partnerskapsrådet. Två riskanalyser 
har genomförts inom området svåra påfrestningar. Den 
samlade riskbilden för Vägverket har reviderats.

Verksamhetsvolym för sektorsuppgiften, mkr

1999 2000 2001 2002 2003

Trafi ksäkerhet 188 181 162 171 201
Miljö 36 38 41 44 40
Gemensamt trafi ksäkerhets- 
och miljöarbete 30 25 29 31 33
Samhällsplanering, kollektivtrafi k, 
barn och handikappfrågor   55 43 44 46 57
Väginformatik   75 70 63 68 78
Väg- och trafi kdata 77 91 101 116 125
Fordon*     5 3 3 3 4
Yrkestrafi k*     4 2 2 3 2
Körkort*     7 1 1 1 1
Forskning och utveckling** 159 113 111 105 103
Summa 636 567 557 588 644

 
* Redovisning av områdena Fordon, Yrkestrafi k och Körkort fi nns i avsnittet
 Myndighetsutövning
**  Forskning och utveckling som hör till Statlig väghållning ingår från och med 2001 i 
 Statlig väghållning. 1999–2000 har räknats om.
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ÅTGÄRDERNAS INRIKTNING BLAND ORGANISATIONER INOM 
KVALITETSSÄKRING AV TRANSPORTER UR MILJÖ- OCH 

TRAFIKSÄKERHETSPERSPEKTIV, ÅR 2000–2003

Antal anställda inom organisationer som arbetar med kvalitetssäkring av transporter efter 
åtgärdernas inriktning. Alla organisationer arbetar med fler än en åtgärd, vilket innebär att 
alla anställda berörs av flera åtgärder. Siffrorna gäller för 2000–2003.
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försöket tyder på att ATK är ett av våra effektivaste medel 
för att väsentligt förbättra trafi ksäkerheten. Under 2003 
har utbyggnaden fortsatt. Vid årets slut fanns det ca 320 
kameraskåp i landet, fördelade på 70 mil väg.

Säker cykeltrafi k

Vägverket har på regeringens uppdrag analyserat kon-
sekvenserna av att reglera cykelhjälmsanvändningen för 
åldersgrupperna 0–12, 0–14 samt 0–17 år. Regerings-
kansliet har nu tagit över frågan om att införa obligato-
risk cykelhjälmsanvändning för barn år 2005. 

Ny teknik utnyttjas bättre

Text om försök med variabla hastighetsgränser fi nns att 
läsa senare i kapitlet, under rubriken Vägtrafi kledning och 
trafi kstyrning.

Europeiska krockprovningsprogrammet Euro NCAP 
är det mest omfattande av de oberoende biltester som 
hittills genomförts. Sedan Euro NCAP började ta med 
bältespåminnare i bedömningen förra sommaren har 28 
bilmodeller provats med sådana system.

Nytt arbetsätt för ökad trafi ksäkerhet

Vägverket har utvecklat ett nytt arbetssätt som ska göra det 
lättare för alla med ett professionellt ansvar för vägtrafi ken 
att samverka och fördela ansvaret för de trafi ksäkerhetsåt-
gärder som är nödvändiga. En viktig utgångspunkt är de 
djupstudier som genomförs av samtliga dödsolyckor.

Processen startar med att berörda aktörer enas kring 
en problembild – objektiva fakta. Utifrån fakta identifi e-
ras idéer till lösningar – både kort- och långsiktiga. Varje 
systemansvarig organisation arbetar därefter fram åtgär-
der som tydligt formuleras till avsikter. Arbetssättet be-
nämns OLA.

År 2002 utvecklades metoden och arbetssättet provades 
på både nationell och regional nivå. Under 2003 har 5 
nationella och cirka 50 regionala OLA-arbeten bedrivits. 
Några exempel är: 

• Moped-OLA – en trafi ksäker mopedtrafi k (nationellt 
projekt)  

• Buss-OLA – trafi ksäkert till och från buss, av och på 
samt i buss (nationellt projekt)

• Omkörningsolycka trafi kplats Sätra, region Mälarda-
len (regionalt projekt)

• Mötesolycka, Bergviksbron Piteå, region Norr, (regio-
nalt projekt).

De avsikter som de systemansvariga formulerar i projek-
ten offentliggörs. De ska vara tydliga och uppföljnings-
bara, dvs. innehålla vad som ska göras, hur mycket och 
när. Uppföljning av avsikterna görs dels av varje system-
ansvarig själv, dels av Vägtrafi kinspektionen.

MILJÖ

Kvalitetssäkring av transporter 

Kvalitetssäkring av transporter bedrivs inom Vägverket 
som ett gemensamt trafiksäkerhets- och miljöprojekt. 
Syftet är att förmå köpare och säljare av transporter att 
dels säkerställa att deras egna och upphandlade transpor-
ter sker på ett miljöanpassat och trafi ksäkert sätt och dels 
arbeta systematiskt för ständiga förbättringar. Arbetet ska 
bidra till att en marknad skapas för trafi ksäkra och miljö-
anpassade transporter. 

Under året har Vägverket samarbetat med ca 70 före-
tag, knappt 100 av landets kommuner och i stort sett alla 
landsting.

De åtgärder som vidtas ska bidra till förbättringar 
inom områdena koldioxidutsläpp, hälsofarliga utsläpp, 
hastigheter, bältesanvändning, alkohol och droger samt 
säkra fordon. 25

För att fi nna lösningar för säkrare mopedtrafi k har arbetssättet moped-
OLA använts
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Sparsam körning

Vägverket bedriver projektet Sparsam körning, vars syfte 
är att minska koldioxidutsläppen från vägtransporterna. 
Vägverkets uppgifter i projektet är bl.a. att initiera och 
driva på insatser som medför ett bränslesnålare körsätt. En 
annan viktig insats har under året varit att ta fram utbild-
ningar där man i praktik och teori lär sig köra sparsamt.

Under 2003 utbildades ca 3 900 personer i sparsam 
körning för personbil och ca 3 300 för tunga fordon. Ge-
nom Vägverkets medverkan i Naturvårdsverkets klimat-
kampanj har begreppet sparsam körning kunnat spridas 
till en stor andel privatbilister.

Utredning av luftkvaliteten

Ett nytt system av modeller för beräkning av luftkvalitet 
i vägars närhet har börjat utvecklas. För detta utnyttjas 
spetskunskap i Sverige inom områdena trafi ksimulering, 
trafi kemissioner, långväga transporter och lokala modell-
verktyg. Projektet fi nansieras av Naturvårdsverket och 
Vägverket och genomförs i samarbete med SMHI.

Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar

Under året har länsstyrelserna i Västra Götaland och Stock-
holm redovisat åtgärdsprogram till regeringen om hur de 
ska klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Länssty-
relsen i Stockholm har även redovisat ett åtgärdsprogram 
för hur den ska klara miljökvalitetsnormen för partiklar.

Vägverket har givit synpunkter på föreslagna åtgärder 
och tagit fram diverse underlag, t.ex. om körmönstrets be-
tydelse för utsläpp av kväveoxider. En av de enskilt vik-
tigaste åtgärderna för att klara miljökvalitetsnormen för 
partiklar är att minska antalet dubbdäck. Vägverkets ana-
lys av dödsolyckor visade att det inte fanns något samband 
mellan typ av vinterdäck och antal dödsolyckor.

Minskade koldioxidutsläpp från vägtransportsystemet

Vägverket har påbörjat ett arbete som ska leda till mer 
samlade och långsiktiga insatser för att minska koldioxid-
utsläppen från vägtransportsystemet. De områden som 
ska inventeras med avseende på potentiella åtgärder är 
samhällsplanering, hållbart resande, fordonsparkens sam-
mansättning, skatter och avgifter, alternativa drivmedel, 
godstransporter och logistik samt EU:s transportpolitik. 
Åtgärderna ska utgöra grund för hur Vägverkets strategi 
ska formuleras.

Vägtrummor undanröjer vandringshinder

Vägverket har tillsammans med fl era andra aktörer star-
tat nya samarbetsprojekt för att undanröja vandringshin-
der för fi sk och andra vattenlevande djur. Arbetet är ett 
viktigt bidrag till att nå det nationella miljökvalitetsmålet 
”Levande sjöar och vattendrag”.

Hållbart resande

Vägverket har redovisat inriktning och avsikt för verkets 
arbete med hållbart resande år 2004–2015 i rapporten 
”Program för hållbart resande” (Publikation 2003:100) 
som har lämnats till regeringen.

Den bärande idén i projektet är att det ska vara en-
kelt, säkert och attraktivt att välja alternativ till att åka 
ensam i bil. Tillsammans med andra aktörer ska Vägver-
ket medverka till åtgärder för att förändra transportbehov 
och transportsätt och för att bättre utnyttja vägtransport-
systemet.

Exempel på regionala projekt som bedrivits under året 
är pendlingsnät för cyklister, informationsmaterial till bil-
pooler, marknadsföring mot stora arbetsgivare för att på-
verka arbets- och tjänsteresor, aktiviteter för att gå och 
cykla till jobb och skola samt samordning av idrottsresor.

Exempel på andra åtgärder

Rättspraxis saknas kring regelverket om miljökvalitets-
normer (MKN) för utomhusluft. Därför har Vägverket 
verkat för att klargöra det juridiska läget, bland annat ge-
nom att ta fram ett juridikkompendium om MKN. Vägver-
ket framhåller också i olika sammanhang att tolkningen 
av var MKN ska gälla är betydelsefull när det handlar om 
vägtrafi k.

Vägverket har deltagit i ett projekt om ljudlandskap för 
bättre hälsa, arbetat med EU-direktiv för omgivningsbul-
ler och bistått Statens institut för kommunikationsanalys 
med regeringsuppdraget ”Förslag till nya mål för buller”.

Annonspelare från Klimatkampanjen
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SAMHÄLLSPLANERING, KOLLEKTIVTRAFIK, 
HANDIKAPP- OCH BARNFRÅGOR 
Samhällsplanering

Projektet Trafi k för en attraktiv stad (TRAST), med gemen-
sam projektledning från Vägverket och Svenska kommun-
förbundet, har tagit fram en handbok för trafi kplanering i 
tätort som redovisades i en seminarieserie under hösten 
2003. Första utgåvan av handboken ska presenteras un-
der våren 2004.

Samhällsplanering är ett av tretton samarbetsområden 
i det program för utveckling av samarbetet mellan Ban-
verket och Vägverket som gäller sedan september 2003. 
Samarbetet gäller översynen av plan- och bygglagen och 
miljöbalken, projektet TRAST samt kompetensutveckling. 
En gemensam utbildning i regional planering har genom-
förts under hösten 2003.

På central nivå har Vägverket även samarbetat med Bo-
verket och föreningen Svenska stadskärnor.

Ett inriktningsdokument för Vägverkets medverkan i 
samhällsplaneringen ”Från vägbyggare till samhällsbyg-
gare” togs fram under 2002. Under 2003 har arbetet på-
börjats med regionala handlingsprogram.

På regional nivå har Vägverket medverkat i planering 
med länsstyrelser, landsting, regionala självstyrelseorgan 
och även i samarbeten över nationsgränser. Vägverket har 
också medverkat i kommunal översiktsplanering och de-
taljplanering, arbete för stärkt hållbar utveckling och mo-
bilitetsplanering (mobility management) i samarbete med 
kommuner, trafi khuvudmän, landsting och länsstyrelser. 

Vägverket har under året startat ett projekt för att ta 
fram en modell för samhällsekonomisk analys av investe-
ringar för cykeltrafi ken.

Kollektivtrafi k

Kollektivtrafikkommittén lämnade sitt slutbetänkande 
Kollektivtrafi k med människan i centrum, SOU 2003:67 
vid halvårsskiftet 2003. Vägverket har medverkat med 
expertstöd och underlagsmaterial i kommitténs arbete. I 
slutbetänkandet presenteras ett stort antal förslag som kan 
bidra till att det går att uppnå transportpolitiska mål och 
andra viktiga samhällsmål genom att kollektivtrafi ken blir 
attraktivare och effektivare.

Efter den svåra bussolyckan i Ängelsberg i januari 
2003 startade Vägverket ett samarbetsprojekt om säkra 
bussresor enligt det nya arbetssättet OLA. Ett femtontal 
systemutformare medverkade i arbetet och har formulerat 
avsikter att vidta trafi ksäkerhetshöjande åtgärder.

Vägverket har under 2003 stöttat och medverkat i fl era 
projekt som bidrar till utvecklingen av IT-lösningar i kol-
lektivtrafi ken. Som exempel kan nämnas Svenska lokal-
trafi kföreningens rapport IT-stöd i svensk kollektivtrafi k, 
Samtrafi kens förstudie om ett nationellt hållplatsregister 

och Banverkets regeringsuppdrag Kombinerade transpor-
ter och elektronisk informationsförsörjning.

Som exempel på genomförda åtgärder inom regionala 
program och handlingsplaner kan nämnas: 

• Identifi ering och lägesrapport över viktiga bytespunk-
ter för barn och funktionshindrade i kollektivtrafi ken.

• Inventering och utpekande av prioriterade kollektiv-
trafi kstråk.

• Anordnande av kollektivtrafi kseminarium.

• Framtagande och spridande av informationsmaterial.

Handikappfrågor

År 2003 har av EU varit utlyst som Europeiska handi-
kappåret. EU hade fyra delmål för året: skydd mot dis-
kriminering, eftertanke och diskussion, erfarenhetsutbyte 
och stärkt samarbete. 

Vägverket har genom centrala, regionala och lokala 
aktiviteter ytterligare aktualiserat handikappfrågan, främst 
koncentrerat till frågor om bemötande, kollektivtrafi k och 
fysiska åtgärder.

Färdtjänstkommittén lämnade sitt slutbetänkande 
Färdtjänsten och riksfärdtjänsten, SOU 2003:87 under 
hösten. Vägverket har medverkat med expertstöd och un-
derlagsmaterial i kommitténs arbete.

Projektet Hela resan slutredovisades i mars och följdes 
upp med ett öppet forum. Trafi kverk, handikapporganisa-
tioner och Rikstrafi ken diskuterade hur målet om en till-
gänglig kollektivtrafi k för alla ska nås senast 2010. 

I en landsomfattande seminarieserie kallad ”Funk-
tionshinder på väg” har Vägverket spridit kunskap till dem 
som arbetar med fysisk utformning. I dessa seminarier har 
förståelse, bemötande och råd och rekommendationer för 
fysisk utformning lyfts fram. Vidare har Vägverket sam-
arbetat med Svenska kommunförbundets utbildning i idé-
skriften Tillgänglig stad, som tar upp handikappfrågorna 
på kommunal nivå.

Vägverkets affärsenheter har aktualiserat handikapp-
frågan genom erfarenhetsutbyte med andra företag som 
också verkar på den privata marknaden. En studie över 
åtgärder för att underlätta för funktionshindrade grupper 
vid förarprov har påbörjats.
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Vägverket har fortsatt att ta fram råd och riktlinjer för 
utformning av fysisk vägmiljö. Syftet är att förbättra till-
gängligheten för funktionshindrade grupper och andra tra-
fi kantgrupper med särskilda behov. Gällande föreskrifter 
och tillsyn inom kollektivtrafi ken har även setts över för 
att säkerställa en god tillgänglighet.

Barn

Barns möjligheter att ta sig till skolor och fritidsaktiviteter 
på egen hand har kartlagts tillsammans med fl era kommu-
ner och i några pilotprojekt har man på olika sätt försökt 
göra barns skolvägar säkrare. Hedersomnämnande i Väg-
verkets miljöpris gick till ett projekt i Gävle som lyck-
ades minska bilskjutsandet för barn till skolan med 70 
procent.

Barn och ungdomar bör få delaktighet och möjlighet 
till infl ytande i vägplaneringen. Detta har utvecklats i pi-
lotprojekt. Vägverkets webbplats för barn – HitoDit – som 
ska stimulera till dialog med barn har vidareutvecklats. 

Vägverket har givit stöd och stimulans till projekt som 
syftar till att öka intresset i skolan för att arbeta med te-
mat närmiljö, där det ingår frågor om trafi k, miljö och 
samhällsplanering. Problemet alkohol, droger och trafi k 
har tagits upp i seminarier, temadagar och utvecklingsar-
beten för elever på högstadiet och gymnasiet, i samarbete 
med föreningar och organisationer. 

Allmänheten har fått information om aktuella frå-
gor kring barn och trafi k. Utbildning och information om 
barns behov och rättigheter har genomförts vid högsko-
lor. Vägverket samarbetar med andra myndigheter för att 

stärka arbetet med genomförandet av konventionen om 
barnets rättigheter.

VÄGINFORMATIK 1

En ny strategi för IT i trafi ken (väginformatik) har tagits 
fram. Väginformatik kan ge kostnadseffektiva lösningar 
för att öka trafi ksäkerheten, tillgängligheten och fram-
komligheten samt för att minska negativ miljöpåverkan, 
kopplad till resor och transporter.

Vägverkets regioner har reviderade väginformatik-
program för ett operativt införande av intelligenta trans-
portsystem, som gäller från 2002. I storstadsregionerna är 
inriktningen att få en ännu mer effektiv vägtrafi kledning 
och information till trafi kanter. I övriga vägverksregioner 
har de regionala programmen haft mindre omfattning. De 
har främst omfattat insatser för ökad trafi ksäkerhet på det 
statliga vägnätet. 

Stockholmsregionen har arbetat vidare med trafi kporta-
len www.trafi ken.nu, i samarbete med Stockholms lokal-
trafi k och Stockholms stad. Under 2003 ansökte och fi ck 
Stockholm 2009 års världskongress Intelligenta transport-
system.

I Göteborg har det regionala programmet reviderats 
under 2003. I det nya programmet inkluderas även våra 
samverkanspartners ambitioner inom området mobilitets-
planering (mobility management). Det innebär bl.a. att 
resenärer genom ökad kunskap om olika resealternativ 
ska ha bättre möjlighet att välja mera miljövänliga sätt 
att förfl ytta sig.

   1 Ej fullständig rapportering enligt regleringsbrevets krav

Deltagarna i seminarieserien Funktionshinder på väg gavs möjlighet att prova på att ta sig fram med rullstol eller som synskadad
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I Skåne påbörjades 2002 ett samverkansprojekt om 
samordnad väg- och trafi kinformation, som resulterade i 
en gemensam information till trafi kanter via Internet. Un-
der 2003 har projektet utvidgats så att samarbetet nu om-
fattar kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Vägverket och Malmö stad samverkar för att höja 
servicenivån till trafi kanterna genom att vägarbeten och 
olyckor även på de kommunala huvudgatorna förmedlas 
via Vägverkets trafi kinformationscentral.

Region Sydöst har medverkat i projektet Baltic Gate-
way, där variabla hastigheter på E22 i Blekinge ingår som 
demonstrationsprojekt. Regionen medverkar också i EU-
projektet om vägavgiftssystem för tunga fordon.

Vägtrafi kledning och trafi kstyrning

Vägverket tillhandahåller information om trafi ken för bättre 
tillgänglighet och ökad trafi ksäkerhet och för att minska 
miljöbelastningen på grund av resor och transporter.

Under åren 2003–2007 genomför Vägverket försök 
med variabla hastighetsgränser. I oktober startade det för-
sta av sammanlagt 18 försök. På dessa ställen installeras 
omställbara vägmärken, som visar högsta tillåtna eller re-
kommenderad hastighet vid t.ex. risk för halka, risk för 
köbildning eller mycket tät trafi k, olycksrisk i korsningar 
eller barn på väg till skolan. Variabla hastighetsgränser 
förväntas på sikt leda till större acceptans hos trafi kan-
terna för hastighetsgränserna, vilket är av stor vikt för 
både trafi ksäkerhet och framkomlighet.

Vägverkets trafi kinformationscentraler får 300 000 
samtal per år. Vägsvarstjänsten med väglagsinformation 
besvarar 130 000 samtal per år. Vägverkets nationella 
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trafi k informationstjänst på Internet, ”Läget på vägarna”, 
har en miljon besök per år. Webbsidan www.trafiken.
nu har 700 000 besökare per år. Vägverket uppskattar att 
50 000 bilar är utrustade med mottagare för RDS/TMC 
(Radio Data System/Traffi c Message Channel), dvs. tra-
fi kmeddelanden som levereras över FM-bandet direkt till 
fordonsförarna. 

Trafi kinformation tillhandahålls även av externa fö-
retag, s.k. service providers. Dessa får information från 
Vägverket som de vidareförädlar och förmedlar till trafi -
kanter. Idag har Vägverket avtal med 15 service providers 
som får 700 000 meddelanden per år. Trafi kinformation 
via SVT-text och TV4-text når 2,8 respektive 2,1 miljo-
ner besökare varje dag. Sveriges Radio och enskilda ra-
diostationer förmedlar varje dag trafi kinformation till 2,8 
miljoner lyssnare.

I Stockholm har samarbete skett med en framkom-
lighetsgrupp som förmedlar information om störningar 
mellan olika polisdistrikt, länstrafi kpoliser, polisens led-
ningscentral, brandförsvaret i kommunerna, SOS Alarm, 
SL och Gatu- och fastighetskontoret. Verksamheten kring 
Trafi k Stockholm, trafi kinformationscentralen som Väg-
verket driver tillsammans med Stockholms stad, har 
utvecklats. Trafi ksignalstrategier har utarbetats för effek-
tivare köhantering. 

I Göteborg vidareutvecklas det operativa samarbe-
tet med Polisen, SOS Alarm och Räddningstjänsten med 
samordnade övningar av olyckor i de stora trafi ktunnlarna. 
En omledningsplan för Göteborgsregionen har börjat in-
föras i samarbete med berörda kommuner.

Elektroniska skyltar på E4 i Stockholm visar rekommenderad hastighet



31

VÄGVERKETS INSATSER

DIGITAL INFRASTRUKTUR – VÄG- OCH TRAFIKDATA 
Nationell vägdatabas
Den nationella vägdatabasen (NVDB) har övergått från 
att vara ett etableringsprojekt till löpande verksamhet. 
Verksamheten domineras av tre uppgifter: att successivt 
etablera fl er kommunala dataleverantörer, att ta emot och 
kvalitetssäkra data samt att tillhandahålla NVDB-data till 
marknaden. Vägverket har tidigare skrivit dataleverans-
avtal med Lantmäteriverket, skogsnäringen och ett 30-
tal kommuner.

Under 2003 har dataleveransavtal upprättats med 61 
kommuner och 34 av dessa har börjat leverera data. In-
samlingen av hastighetsdata är viktig för möjligheterna 
att införa stödsystem för hastighetsanpassning. Därför 
samlas dessa data nu in snabbare än dataleveransavta-
len förutsätter. 

Avtal har tecknats med åtta företag, som ska förädla 
NVDB-data vidare och erbjuda marknaden olika produk-
ter och tjänster.

Övriga väg- och trafi kdatabaser

Bristen på data om trafiken i realtid eller nära realtid 
bromsar utvecklingen av rese- och transportrelaterade 
tjänster. Arbete pågår med att utveckla ett GPS-baserat 
trafi kdatainsamlingssystem för beräkning av realtidsresti-
der i ett utpekat huvudvägnät. I Stockholm och Göteborg 
används webbkameror för kompletterande information 
om olika händelser för att säkra kvaliteten i trafi kinfor-
mationen till trafi kanterna. I Skåne har trafi kdetektorsys-
tem tagits i drift på sträckan Sege (Malmö)–Lund Norra, 
liksom kamerasystem vid tre trafi kplatser i Lund.

Vid utgången av 2003 fi nns ungefär 500 km väg med 
trafi kdetektering för vägtrafi kledning, främst i storstads-
regionerna.

MYNDIGHETSUTÖVNING

I Vägverkets myndighetsutövning ingår att ge ut före-
skrifter, att hantera register över förare och fordon, att 
genomföra förarprov och besluta i körkortsfrågor, att till-
verka körkort och att administrera statsbidrag. Stora delar 
av verksamheten fi nansieras genom avgifter. 26

Resultat för den avgiftsfi nansierade verksamheten

Resultatet inom område Fordon är 34 miljoner kronor 
bättre än kravet i regleringsbrevet. Det goda resultatet 
hänförs till delområdet Registerhållning. (Se redovisning 
i avsnittet Registerhållning och skyltar).

Område Förare redovisar 30 miljoner kronor sämre re-
sultat än kravet i regleringsbrevet. Resultatförsämringen 
fi nns inom delområdet Körkort och förarbevis. (Se redo-
visning i avsnittet Körkort och förarbevis). 27

Produktivitet

Produktiviteten redovisas i ett samlat produktivitetsmått 
som togs fram 1999. Av diagrammet framgår produktivi-
tetsutvecklingen för de cirka 70 procent av myndighets-
utövningen (exklusive bidragsbelopp) där à-priser fi nns 
beräknade. Måttet svarar på frågan: Hur mycket mer el-
ler mindre skulle vi ha betalt ett visst år om produktionen 
skett till 2003 års priser?

Kurvan för perioden visar att produktiviteten var som 
lägst 2001 för att sedan stiga och produktiviteten är 2003 
på samma nivå som 2000. Prestationsvolymen har under 
2002 och 2003 utvecklats bättre än kostnaderna vilket har 
medfört den ökad produktiviteten. 28
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SAMMANVÄGD PRODUKTIVITET, KOSTNADER OCH
PRESTATIONSVOLYM FÖR MYNDIGHETSUTÖVNINGEN

KostnadPrestationsvolym Produktivitet totalt

Verksamhetsvolym för myndighetsutövning, mkr

1999 2000 2001 2002 2003 Andel avgifts-
fi nansierad 
verksamhet 

2003, %
Föreskrifter 15 18 18 18 29
Tillämpning av regler: 733 721 794 807 930
– Trafi kmiljö 77 82 69 69 69
– Fordon 385 371 386 364 397 73
– Yrkestrafi k* 10 9 21 20 21 66
– Körkort* 245 239 301 331 412 85
– Forskning och 
 utveckling 2 10
– Administration av
 statsbidrag 17 20 18 20 21
Statsbidrag 1 521 2 298 2 288 2 570 1 801
Summa 2 269 3 037 3 101 3 395 2 760

* Verksamhetsvolymen 2001–2003 innehåller yrkesförarprov, som 1999–2000 fi nns
 redovisat under Körkort

* Enligt regleringsbrevet har kostnader och intäkter minskats med 60 miljoner kronor  
 avseende i förväg inbetalda körkorts- och provavgifter som under året betalats tillbaka  
 respektive där prov eller körkortstillverkning utförts. Utfallet 2003 blev 15,5 miljoner  
 kronor. Kostnader och intäkter för 2003 har minskats med detta belopp. 

Resultat av avgiftsbelagd verksamhet jämfört
med budget i regleringsbrev 2003, mkr

Resultat-
område

Regleringsbrev 2003 Utfall 2003 2002
Kostnad Intäkt Resultat Kostnad Intäkt Resultat Resultat

Fordon 328,3 336,0 7,7 294,1 335,7 41,6 61,9
Förare* 298,6 306,9 8,3 344,9 323,2 -21,7 -56,6
Summa 626,9 642,9 16,0 639,0 658,9 19,9 5,3



32

VÄGVERKETS INSATSER

TRAFIKMILJÖ

En fyra år lång försöksverksamhet med sänkta hastighets-
gränser på vissa vägsträckor under vinterhalvåret har av-
slutats efter vintern 2002/2003. Utvärderingen visar att 
vinterhastigheter kan användas som ett sätt att öka trafi k-
säkerheten. Medelhastigheten för personbilar har på för-
sökssträckorna varit cirka tre kilometer i timmen lägre än 
på kontrollsträckorna.

Från och med 2003/2004 sänks hastigheten permanent 
vintertid från 90 till 70 kilometer i timmen på sju sträckor 
med totalt 89 kilometer väg och från 110 till 90 kilometer 
i timmen på 54 sträckor med totalt 1 195 kilometer väg.

Vägverket har tagit fram ett system för att numrera tra-
fi kplatserna på motorvägar och motortrafi kleder, detta för 
att underlätta lokalisering, vägvisning och räddningsinsat-
ser. Ett förslag till vägmärke är lämnat till regeringen.

FORDON

Anslagsfi nansierad verksamhet

Den nya fordonslagen och fordonsförordningen trädde i 
kraft i maj 2003 vilket har medfört att Vägverkets ansvar 
som föreskrivande av tekniska krav inom fordonsområdet 
ökat. Vägverket har under året utfärdat nya föreskrifter om 
tekniska krav för de fordon där verket har föreskriftsan-
svar. Bland annat ska nya bussar som tillverkats för annan 
trafi k än direkt tätortstrafi k vara utrustade med bilbälten. 
Nya bussar som ska användas i yrkesmässig trafik ska 
även uppfylla vissa krav för att ge ökad tillgänglighet för 
funktionshindrade.

Ett nytt system med nationellt typgodkännande av for-
don har startat under året. Systemet ersätter tidigare typ-
besiktning.

Vägverket beställer fordons- och förarkontroller på 
väg, som utförs av polismän och bilinspektörer. Vägver-
ket reserverade 37 miljoner kronor i överenskommelsen 
med Rikspolisstyrelsen för merkostnader vid kontrollerna. 
På grund av att polismyndigheterna inte uppnådde över-
enskommet resultat har ersättningen begränsats till 27,5 
miljoner kronor.

Fordonsskatt och vägavgifter

Vägverket är uppbördsmyndighet för fordons-, försälj-
nings- och saluvagnsskatt för svenska fordon. Orsaken 
till det ökade À-priset per debitering år 2003 är ökade 
kostnader för IT-drift samt ökat påslag för indirekta kost-
nader. 29

Avgiftsfi nansierad verksamhet
Registerhållning och skyltar 

Registerhållning redovisar ett resultat på 36 miljoner kro-
nor, som ska jämföras med det budgeterade resultatkra-
vet på 1,6 miljoner kronor. Resultatförbättringen på 34,4 
miljoner kronor beror på lägre utvecklings- och kund-
tjänstkostnader.

Den 1 april startade tillverkningen av EU-skyltar. An-
talet tillverkade EU-skyltar har successivt ökat och det 
tillverkas nu fl er sådana än skyltar utan EU-symbol. À-
priset har ökat till 61 (56) kr beroende på att EU-skyltar 
är dyrare än de tidigare skyltarna. 30

Antalet registerförda fordon ökade med 4,9 procent 
under året. Totalt har 432  910 fordon nyregistrerats under 
året varav 59 387 direktimporterade. À-priset för register-
hållning har varit oförändrat de senaste åren. 31 

Kundanpassningen av registerverksamheten mäts i 
nöjdkundindex (NKI). Årets NKI-värde har för första 
gången sjunkit jämfört med föregående år. Möjligheter 
till förbättringar kartläggs utifrån mätningar och i arbets-
grupper i samarbete med kunderna. 32

YRKESTRAFIK

Anslagsfi nansierad verksamhet

Vägverket har en aktiv roll i EU:s arbete kring yrkestra-
fi ken och den sociala lagstiftningen. Införandet av för-
ordningen för tredjelandsförare är en del i det arbetet. 
Förordningen syftar till att ett förartillstånd införs som 
hindrar att förare utanför EU anställs av transportföretag 
på olagliga villkor.

En ny typ av färdskrivare införs den 5 augusti 2004. 
Dessa digitala färdskrivare ska fi nnas i alla nytillverkade 
bussar och lastbilar som används för transporter som 

29

32

31

Uppbörd av fordonsskatt

1999 2000 2001 2002 2003

Kostnad, mkr 62,6 60,3 67,4 60,7 67,9
Antal debiteringar 6 572 652 6 849 834 6 882 892 7 390 305 6 955 218
À-pris, kr 10 9 10 8 10
Realt à-pris, kr 11 10 10 8 10

Fordonsregister

1999 2000 2001 2002 2003

Kostnad, mkr        159,7  183,0  201,5 207,9 221,9
Antal registrerade 
fordon 7 827 086   8 313 594  8 723 762 9 156 870 9 606 913
À-pris, kr 20  22  23 23 23
Realt à-pris, kr 23  24  25 23 23

Nöjdkundindex

1999 2000 2001 2002 2003
Index i procent 49,7 58,3 60,5 64,2 59,9

30 Tillhandahållande av registreringsskyltar*

1999 2000 2001 2002 2003

Kostnad, mkr 70,7 72,6 68,5 56,2 66,3
Antal tillhandahållna 
skyltar 1 063 848 1 132 774 955 652 1 008 284 1 085 534
À-pris, kr 66 64 72 56 61
Realt à-pris, kr 76 71 77 58 61

* Exklusive personliga skyltar



33

VÄGVERKETS INSATSER

omfattas av EU:s kör- och vilotidsregler. Vägverket har 
ansvar för att den digitala färdskrivaren införs i Sverige. 
Förslag till ny lag om kontroll av kör- och vilotider samt 
färdskrivare har utarbetats av Vägverket och ligger hos re-
geringen för beredning.

Avgiftsfi nansierad verksamhet
Yrkestrafi kmärken (yrkestrafi kregister)

Antalet yrkestrafi ktillståndshavare har sjunkit de senaste 
åren. Länsstyrelserna har infört en obligatorisk fem-
årskontroll, vilket innebär en utgallring av tillstånd som 
inte längre används. Eftersom de fasta kostnaderna har 
minskat har även à-priset sjunkit. 33

KÖRKORT

Anslagsfi nansierad verksamhet

Vägverket har under året på uppdrag av regeringen utrett 
åtgärder för ett förbättrat stöd till handledare och elev vid 
privat övningskörning. Utredningen resulterade i ett för-
slag att införa en obligatorisk introduktionsutbildning för 
elev och handledare vid privat övningskörning.

De författningar inom körkortsområdet som trädde i 
kraft den 1 oktober 1998 har inneburit en del tillämpnings-
problem samt medfört svårigheter och nackdelar för en-
skilda och myndigheter. Efter en översyn av regelverket 

för körkort fastställdes den 1 oktober 2003 ändringar i 
författningarna med syfte att de skulle bli lättare att för-
stå och acceptera.

Avgiftsfi nansierad verksamhet 
Körkort och förarbevis

Resultatområde Förare redovisar ett negativt resultat på 
21,7 miljoner kronor, vilket ska jämföras med resultat-
kravet på 8,3 miljoner kronor. Resultatförsämringen på 30 
miljoner kronor hänförs till delområdena körkortsregis-
ter (6 miljoner kronor), körkortstillverkning (16 miljoner 
kronor) samt förarprovsverksamhet (6 miljoner kronor).

Förarprovsverksamheten redovisar en resultatförbätt-
ring jämfört med 2002. Den beror på ökade avgiftsintäk-
ter i form av både volymökning och höjda provavgifter. 
Jämfört med resultatkravet år 2003 redovisas dock en re-
sultatförsämring orsakad av ökade kostnader för inlåning 
av militära och pensionerade trafi kinspektörer, IT-kostna-
der samt rese- och traktamentskostnader.

Under året infördes bokning av förarprov via Internet 
för privatpersoner. Internetbokning innebär ökad service 
för Vägverkets kunder samt rationaliseringsvinster för fö-
rarprovsverksamheten.

Kunskapsprovets à-pris har minskat med 36 kronor 
jämfört med 2002. Det beror på ökade volymer och ef-
fektivare resursplanering. Körprovets à-pris har minskat 
med 30 kronor jämfört med 2002. Den främsta orsaken 
är effektivare verksamhet med ökad debiteringsgrad för 
trafi kinspektörer. 34

Körkortstillverkningens resultatförsämring orsakas av 
för högt beräknade volymer i budgeten. Utfallet blev lägre 
och intäkterna mindre än beräknat.

Antalet utfärdade körkort ökade kraftigt under 2003. 
Möjligheten att förlänga högre behörighet, som gäller vissa 
körkortsinnehavare, samt 10-årsförnyelser är orsaker till 
ökningen. 35

33

34

35

Yrkestrafi kmärken

Yrkestrafi k 1999 2000 2001 2002 2003
Kostnad, mkr       3,3 2,4 3,8 4,3 3,9
Antal yrkestrafi ktillstånd 31 794 31 290 30 619 29 593 29 116
À-pris, kr*      104 76 123 145 135
Realt à-pris, kr 119 84 132 150 135

* À-priset för år 1999 är inte direkt jämförbart med 2000–2003 beroende på förändrad
 beräkningsmetod

Kunskapsprov och körprov 

Kunskapsprov 1999 2000 2001 2002 2003

Kostnad, mkr 50,7 45,0 37,7 39,6 36,1
Antal prov 164 174 179 811 196 511 224 430 257 430
À-pris, kr 309 250 192 176 140
Realt à-pris, kr 353 276 250 182 140
Körprov  
Kostnad, mkr 69,3 76,3 111,5 150,1 159,3
Antal prov 154 824 165 612 179 168 198 165 218 680
À-pris, kr 448 461 623 758 728
Realt à-pris, kr 511 509 666 782 728

Utfärdande av körkort

1999 2000 2001 2002 2003

Kostnad, mkr 68,9 54,9 71,7 85,9 129,9
Antal körkort   549 718 482 403 488 415 618 536 993 960
À-pris, kr 125 114 147 139 131
Realt à-pris, kr 143 126 157 143 131
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37

Körkortsregistret fi nansieras sedan 1 maj 2003 med en 
registeravgift vid förnyelse av körkort. À-priset för kör-
kortsregistret har stigit något det senaste året. 36

Statsbidrag

De statsbidrag som Vägverket administrerar ska bidra till 
att de transportpolitiska målen kan nås. Bidragen kan ses 
som ersättning, stimulans eller annat stöd för att realisera 
vissa åtgärder. 37

Kollektivtrafi kanläggningar m.m.

Planeringen av statsbidragen sker i länsplanerna för regio-
nal transportinfrastruktur. Utbetalade statsbidrag till viss 
kollektivtrafi k m.m. har för perioden 1998–2003 uppgått 
till ca 76 procent av de medel som avsatts i länsplanerna. 
För handikappanpassningen av kollektivtrafi ken har bi-
drag lämnats med 1 093 miljoner kronor under perioden, 
vilket kan jämföras med de 1 500 miljoner kronor som 
skulle utbetalas t.o.m. 2002 enligt direktivet för upprät-
tande av länsplanerna.

Under 2003 har Vägverket betalat ut 410 miljoner kro-
nor i statsbidrag enligt nedan:  

Kollektivtrafi kanläggningar:  Miljoner kronor

• Vägar (1 km), till exempel bussgator 7

• Spår (3 km) 5

• Resecentra (9 st) 88

• Informationssystem (2 st) 4

• Busshållplatser och övriga mindre 
kollektivtrafi kanläggningar (164 st) 55

• Flygplatsanläggningar (7 st) 9

• Kajanläggning (1 st) 9

Summa kollektivtrafi kanläggningar  177

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafi ken för funktions-
hindrade:

• Fordon (81 st) 21

• Terminaler, hållplatser m.m. (293 st) 42

• Utbildningsinsatser 2

• Informations- och betalsystem (23 st) 17

• Flygplats- och kajanläggningar/fartyg (3 st) 3

• Övriga anläggningar (övriga investeringar 
avser gång- och cykelvägar, handikappliftar, 
hissar etc.) 26

Summa ökad tillgänglighet till kollektivtrafi ken 111

Åtgärder för bättre miljö och trafi ksäkerhet på kom-
munala gator och vägar:

• Bulleråtgärdade bostäder, vård- och skollokaler 

 (berör ca 2 300 personer)  11

• Säkrare korsningar (27 st) 24

• Gång- och cykelvägar (111 km) 61

• Övriga trafi ksäkerhetsåtgärder (72 st) 26

Summa åtgärder för bättre miljö
och trafi ksäkerhet 122

Ökad tillgänglighet för funktionshindrade kräver åtgär-
der som gäller hela resan. Endast en del av dessa kan fi -
nansieras genom statsbidrag. Vägverket bedömer dock att 
statsbidraget under 2003 inneburit ytterligare förbättrade 
möjligheter för funktionshindrade, främst rörelsehindrade, 
att använda kollektivtrafi ken. Med hjälp av statsbidragen 
har relativt omfattande satsningar gjorts på handikappan-
passning av bussar, terminaler, busshållplatser etc.

Storstadsöverenskommelser

Vägverket betalar bidrag inom ramen för de överenskom-
melser om utbyggnad av väg- och kollektivtrafi kanlägg-
ningar som har träffats mellan staten, landstingen och 
kommunerna Stockholm och Göteborg. Utbetalningarna 
sker i takt med utbyggnaderna. Genomförandet har blivit 
försenat jämfört med ursprungliga planer.

Under 2003 har 373 miljoner kronor betalats ut enligt 
storstadsöverenskommelser. Av dessa har 207 miljoner 
kronor gått till Stockholm för upprustning av brokon-
struktioner, upprustning och modernisering av tunnel-
banan samt nya tunnelbanevagnar. Göteborg har erhållit 
166 miljoner kronor för bl.a. upprustning och förnyelse av 
spårvägen, tåg och stationer.

Projekt med TEN-bidrag

Under året har Vikingprojektets svenska del beviljats TEN-
bidrag (Transeuropeiska nätverk) med 14 miljoner kronor. 
Viking är ett gemensamt nordeuropeiskt väginformatik-
projekt. Utbyggnaden av E6 i norra Bohuslän har beviljats 

36 Körkortsregister

1999* 2000 2001 2002 2003

Kostnad, mkr         11,6 15,3 19,4 17,5 21,6
Antal körkortshavare** 5 576 539 5 548 348 5 587 364 5 632 425 5 679 154 
À-pris, kr              2 3 3 3 4
Realt à-pris, kr 2 3 4 3 4

* Volymerna för 1999 är inte jämförbara med övriga år på grund av den 
 registerkonvertering som genomfördes under året 
** Volymerna för 2000–2003 inkluderar 11 000–13 000 traktorkort per år

*  I beloppet ingår bidrag som lämnats till oförutsedda översvämningsskador genom  
  anslagskredit samt exkl. 10 miljoner kronor 2001 som disponeras av Lantmäteriverket
**  I beloppet ingår räntor och avgifter med 25 miljoner kronor
*** I beloppet ingår räntor och avgifter med 31 miljoner kronor

Verksamhetsvolym för statsbidrag, mkr 

1999 2000 2001 2002 2003

Kollektivtrafi kanläggningar m.m. 443 422 554 550 412
Storstadsöverenskommelser 888 1 239 783 856** 404***
Bilskrotningsfonden 82 76 384 518 313
Drift och byggande av enskilda 
vägar 100 571* 564* 570 628
Övrigt 89 66 3 76 44
Summa 1 602 2 374 2 288 2 570 1 801
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bidrag med 36,3 miljoner kronor. Dessa bidrag betalas ut 
åren 2003 och 2004 dels som förskott, dels när Vägverket 
slutredovisat genomförandet till EU-kommissionen.

Bilskrotningsfonden

Bilskrotningsfonden skapades i samband med att bil-
skrotningslagen infördes 1975. Syftet med fonden är att 
fi nansiera ett system som ger bilägaren ett ekonomiskt in-
citament att lämna sin bil till skrotning. Fonden byggs upp 
av skrotningsavgiften som tas ut för bilar när de registre-
ras i Sverige första gången. När bilen lämnas för skrot-
ning får den sista ägaren en bilskrotningspremie. Under 
2003 skrotades 251 000 bilar.

Drift och byggande av enskilda vägar

Under året har Vägverket utövat tillsyn på 18 930 km en-
skilda vägar. Vägverkets genomsnittliga bidragsandel, 
exklusive bidrag till färjedrift, uppgick under året till 60 
procent. Andelen är beräknad utifrån en kostnad bedömd 
av Vägverket. Bidrag har lämnats till bärighetshöjande åt-
gärder, dikning, förstärkning, nytt slitlager, broreparatio-
ner och nya broar. 38 39

Trafi ksäkerhetshöjande åtgärder har utförts genom bi-
drag till ombyggnad av utfarter, anslutningar till allmän 
väg, siktförbättringar och utbyggnad av hållplatser och 
vändplaner, nya eller förbättrade vägräcken, siktschakter 
och ombyggnad av trånga passager.

Information till väghållarna med syftet att bevara na-
tur- och kulturvärden har genomförts i samband med till-
synen av vägnätet. Informationen har gällt dammbind ning ,  

38

39

* Vägar som inte uppfyller villkoren samt vägar där väghållaren avsagt sig bidrag

Förändringar av det bidragsberättigade vägnätet, km

1999 2000 2001 2002 2003

Nyintagna vägar 313 344 373 398 295
Indragna vägar* 138 258 243 206 226
Netto +175 +86 +130 +192 +69

*  I beloppet ingår även beviljade medel, 472 miljoner kronor, avseende verksamhet  
  för 2000 i syfte att erhålla en likvärdig tidsserie. Anslag och utfall för 1999 var 
  100 miljoner kronor.
**  I beloppet ingår bidrag som lämnats till oförutsedda översvämningsskador genom  
  anslagskredit
***  Exkl. ca 10 miljoner kronor som disponeras av Lantmäteriverket för omförrättningar  
  med anledning av ny anläggningslag samt bidrag till färjor 34 miljoner kronor
****  Inkl. bidrag till akuta översvämningsskador, ca 5 miljoner kronor
*****  Exkl. ca 5 miljoner kronor som disponeras av Lantmäteriverket för omförrättningar  
  med anledning av ny anläggningslag

Nyckeltal för bidragsgivningen till byggande och drift av enskilda vägar 

1999 2000 2001 2002 2003
Kostnad, mkr 572* 571** 564*** 570**** 628*****

Vägverkets kostnader 
för administration och 
rådgivning 25 27 26 26 26
Antal km bidrags-
berättigad väg 74 504 74 590 74 720 74 912 74 981
Antal väghållnings-
organisationer 23 368 23 440 23 368 23 362 23 345
À-pris: bidrag per
kilometer väg och år, kr 7 679 7 655 7 548 7 613 8 375
À-pris: bidrag per
väghållare och år, kr 24 482 24 360 24 136 24 413 26 900
À-pris: kostnad föradmini-
stration och rådgivning 
per väghållare och år, kr 1 057 1 152 1 113 1 113 1 114
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grusåtervinning, regler om kultur- och miljöhänsyn vid 
vägarbeten m.m. Bidrag har lämnats till allévård och be-
läggning med återvinningsasfalt. Miljöer med störande 
buller har förbättrats genom bidrag till ombyggnad av 
gårdsmiljöer.

Särskilda driftbidrag till förstärkning av enskilda vägar 
möjliggör att dessa kan nyttjas för tunga transporter från 
bergtäkter samt för skogstransporter. Utbildning för väg-
hållare har hållits tillsammans med REV (Riksförbundet 
enskilda vägar) vid åtta tillfällen.

Vägverket har samfi nansierat 15 objekt med pengar 
från EU. Vägsamfälligheterna har fått sammanlagt 5,9 
miljoner kronor i bidrag från EU.

Regeringsuppdraget om vilka effekter förslagen i ut-
redningen om bidrag och regler för enskilda vägar m.m. 
(BREV-utredningen) har för glesbygdsbefolkningen rap-
porterades till regeringen i april 2003. Uppdraget innebar 
en studie av befolkningssammansättningen längs det en-
skilda vägnätet samt en studie av den belastning för den 
enskilde som enskild väghållning kan innebära.

Regeringen har också uppdragit åt Vägverket att ut-
veckla den ekonomiska styrningen av bidraget till drift 
och byggande av enskilda vägar. Dessutom fi ck Vägver-
ket under året kompletterande regeringsuppdrag om dels 
kostnader för enskilda färjleder vid huvudmannaskap en-
ligt BREV-utredningen, dels förtydligande av konsekven-
ser för staten vid ett övertagande av de enskilda broarna. 
Uppdragen rapporterades till regeringen i augusti 2003.  

PRODUKTIONSUPPGIFTEN  

Vägverkets produktionsuppgift omfattar projektering, 
byggande, drift och underhåll av det statliga vägnätet samt 
de statliga färjelederna. Den totala verksamheten som be-
drivs i Vägverkets affärsenheter redovisas här, medan 
övrig uppdragsverksamhet som också ingår i produktions-
uppgiften, redovisas i avsnittet Uppdragsverksamhet.

Utgångspunkter för verksamheten

Verksamheten bedrivs i fyra affärsenheter: Vägverket Pro-
duktion, Vägverket Konsult, Vägverket Färjerederiet samt 
Vägsektorns Utbildningscentrum (VUC). Från 1 januari 
2004 övergår VUC till att bli resultatenhet.

Vägverkets strategiska avsikt med affärsverksamhe-
ten är att möjliggöra Vägverkets vision ”Vi gör den goda 
resan möjlig” genom att äga affärsenheterna och därige-
nom kunna påverka och utveckla en väl fungerande leve-
rantörsmarknad. Detta ska i sin tur leda till ett bra utbud, i 
fråga om både kvalitet och kapacitet, samt en fungerande 
prisbildning. Med utgångspunkt från den strategiska av-
sikten ska affärsenheterna ha en lönsamhet i nivå med 
branschgenomsnittet. De ska vara intäktsfi nansierade och 
verka med marknadsmässiga förutsättningar och villkor 

skilda från Vägverkets övriga delar och utan subventio-
ner från dessa.

Affärsenheternas hemmamarknad ska vara Vägver-
ket, men uppdrag genomförs även åt andra än Vägverket, 
under förutsättning att det är förenligt med Vägverkets 
instruktion. Risktagandet för staten ska minimeras. In-
tern vinstskatt uppgår till 28 procent.

Nedan följer redogörelser för respektive affärsenhet. 
En mer detaljerad redovisning av årets verksamhet, re-
sultat och ställning fi nns i respektive enhets årsrapport 
för 2003. Varje affärsenhet presenteras med tabeller över 
gällande nyckeltal samt resultat- och balansräkning i 
sammandrag. För samtliga enheters nyckeltal gäller föl-
jande defi nitioner. 

Konkurrensutsättningsgrad Andel av nettoomsättningen 
 under året som avser uppdrag 
 erhållna i konkurrens
Räntabilitet på eget kapital Årets resultat efter skatt i för- 
 hållande till genomsnittligt eget 
 kapital
Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter fi nansnetto plus 
 räntekostnader i förhållande till 
 genomsnittligt sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad 
 med icke räntebärande skulder
Rörelsemarginal Resultat före fi nansnetto i 
 förhållande till årets netto-
 omsättning
Soliditet Eget kapital i förhållande 
 till balansomslutningen 
 på balansdagen

VÄGVERKET PRODUKTION

Verksamhet

Vägverket Produktion bedriver byggnads-, drift- och un-
derhållsverksamhet inom väg- och anläggningsområdet. 
Avkastningskravet uppgick under året till 1,2 procents 
rörelsemarginal. 

Marknad och organisation 

Vägverket Produktion bibehöll under 2003 sin tidigare 
marknadsvolym. Vid årets utgång var dock orderstocken 
något lägre än året innan.

En viss förändring av de större beställarnas utbud 
konstaterades under 2003. En tydlig tendens är att om-
fattningen av större infrastrukturprojekt går ner under 
kommande år. På Vägverksmarknaden noteras en ök-
ning av trafi ksäkerhets- och bärighetsprojekt. Särskilt 
kan nämnas satsningen på mötesfria vägar.

Inom Banverket pågår ett antal stora projekt som står 
för huvuddelen av investeringsmedlen, vilket innebär att 
antalet nya projekt minskar. Det som väger upp minskad 
volym på järnvägssidan är utbyggnaden av Botniabanan. 
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Här har Vägverket Produktion kontrakterats för ett an-
tal uppdrag. 

Under året färdigställdes ett antal större vägprojekt åt 
Vägverket. Av uppdrag som Vägverket Produktion färdig-
ställt åt kunder utanför Vägverket kan nämnas den test-
bana i Arvidsjaur som Bosch låtit anlägga för vintertester 
av bilutrustningar. Ytterligare ett stort uppdrag i norra 
Sverige är dammförstärkningarna vid Messaure kraftsta-
tion, utfört åt Vattenfall Norrnät AB. 

Under året färdigställdes reningsdelen av det stora 
miljöprojektet Örserumsviken i Västervik. Projektet har 
inkluderat muddring av en havsvik och anläggande av de-
poni för de omhändertagna massorna. Tekniskt har upp-
draget rönt stor positiv uppmärksamhet, inte minst från 
Naturvårdsverket som bidragit med del av kostnaderna åt 
beställaren, Västerviks kommun. 

Vägverket upphandlar varje år driften på cirka 20 pro-
cent av det statliga vägnätet. Under 2003 omfattade dessa 
upphandlingar 18 geografi ska områden. Vägverket Pro-
duktion fi ck förtroendet att sköta 12 av dessa områden. 
Vägverket Produktion lyckades under året även vinna ett 
antal driftuppdrag i landets kommuner. 

Vid nyåret 2003 införde Vägverket Produktion en ny 
organisation med fyra affärsområden: Anläggning, Drift, 
Beläggning samt Fastighet och maskin. Samtidigt sam-
lades i princip alla stödresurser i en gemensam organi-
sation. 

Beslut fattades under året om att avveckla tunnelverk-
samhet i egen regi.

Konkurrensverket lämnade i mars månad in en stäm-
ningsansökan till Stockholms tingsrätt mot elva företag 
i asfaltbeläggningsbranschen, däribland Vägverket Pro-
duktion, avseende misstänkt kartellverksamhet. Kon-
kurrensverket yrkar på totalt 1,6 miljarder kronor i 
konkurrensskadeavgift, varav 280 miljoner kronor avser 
Vägverket Produktion. Någon reservering av den yrkade 
konkurrensskadeavgiften har inte gjorts mot bakgrund av 
den stora osäkerhet som råder om utfallet av den kom-
mande rättsprocessen. Däremot redovisas stämningsbelop-
pet i sin helhet som en ansvarsförbindelse.

I en s.k. mellandom fastslog Stockholms tingsrätt i 
december att det rättsliga efterspelet inte påverkas av att 
Vägverket genom sin produktionsenhet ingått i den på-
stådda kartellen. Domen har överklagats hos Marknads-
domstolen. Huvudförhandling i kartellärendet förväntas 
genomföras under 2005. 

Årets resultat

Nettoomsättningen har under året ökat från 5 735 till 
5 979 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 78 (69) 
miljoner kronor. Rörelseresultatet har förbättrats från 53 
miljoner kronor till 72 miljoner kronor. Volym- och resul-
tatförbättringen är hänförbar till affärsområde Drift.

Räntabiliteten på eget kapital var 7,2 (6,5) procent. 
 Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (0,9) procent. Lön-
samheten var något under branschens genomsnitt. Finans-
nettot uppgick till 36 (43) miljoner kronor och utgjordes 
av ränta på likvida medel. Årets genomsnittliga ränta 

Saneringsarbete vid Örserumsviken
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 uppgick   till 3,0 (3,9) procent. Soliditeten var vid årets 
 utgång  35 (34) procent. 40 41 42

Kvalitet och miljö

Ett gemensamt processorienterat ledningssystem har in-
förts under 2003. Systemet är certifi erat enligt de nya kra-
ven i ISO 9001:2000. Organisationen har under året börjat 
anpassas till processtyrningen. Sedan tidigare är Vägver-
ket Produktion certifi erad enligt ISO 14001.

Personalen vidareutbildas kontinuerligt för att klara 
åtagandena enligt det gemensamma ledningssystemet. 
Förbättring av prestanda mäts genom exempelvis upp-
följning av mål för de mest betydande miljöfaktorerna. 
Ett nära samarbete pågår med bl.a. industrier, högsko-
lor och kommuner för att skapa gemensamma lösningar 
där exempelvis avfall kan omvandlas till användbara pro-
dukter.

Framtid

Driftmarknaden bedöms ligga på en stabil nivå genom ut-
budet från Vägverket, kommuner och övriga väghållare.

På anläggningsmarknaden bedöms antalet nystarter av 
stora projekt minska markant under 2004. En svag ök-
ning förväntas under 2005. Regeringens utlovade extra 
satsningar på infrastrukturprojekt kan innebära ett för-
bättrat läge.

VÄGVERKET KONSULT

Verksamhet

Vägverket Konsult utför konsulttjänster inom trafik-, 
mark- och anläggningsområdet för vägar, broar, järnvä-
gar och övriga markanläggningar. Verksamheten omfattar 
planering, projektering, konstruktion, trafi kinformation 
samt byggledning och kontroll.  

Marknad

Omstrukturering av konsultföretagen på den svenska 
marknaden har fortsatt. Det har blivit allt färre men större 
konsultföretag och ett ökat inslag av utländska aktörer 
och utländska ägarintressen. Marknaden har de senaste 
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* Därav uppgår resultat efter fi nansnetto för ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket  
 till 22 miljoner kronor för 1999. Nettoomsättningen uppgår till 244 miljoner kronor för  
 1999.

Resultaträkning i sammandrag, mkr

1999 2000 2001 2002 2003

Nettoomsättning  5 402 5 009 5 377 5 735 5 979
Kostnader för produktion -5 104 -4 751 -5 091 -5362 -5 582
Bruttoresultat 298 258 286 373 397
Försäljnings- och 
administrationskostnader -281 -290 -293 -320 -325
Rörelseresultat 17 -32 -7 53 72
Finansiella poster 25 28 33 43 36
Resultat efter fi nansiella 
poster* 42 -4 26 96 108
Intern skatt -12 0 -6 -27 30
Årets resultat* 30 -4 20 69 78

Balansräkning i sammandrag, mkr

Vägverket Produktion
1999 2000 2001 2002 2003

Tillgångar

Anläggningstillgångar 660 663 613 569 545
Varulager m.m. 101 100 75 88 108
Kortfristiga fordringar 1 127 1 249 1 410 1 407 1 239
Kassa och bank 777 742 965 1 169 1 182
Summa tillgångar 2 665 2 754 3 063 3 233 3 074
Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 550 550 550 550 550
Balanserat resultat 471 471 467 467 466
Årets resultat 30 -4 20 69 78
Summa eget kapital 1 051 1 017 1 037 1 086 1 094
Avsättningar 26 25 25 26 26
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Förskott från kunder 55 42 99 117 84
Fakturerad, ej upparbetad 
intäkt 453 590 712 925 828
Övriga kortfristiga skulder 1 080 1 080 1 190 1 079 1 042
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 2 665 2 754 3 063 3 233 3 074

Nyckeltal 

Vägverket Produktion

1999 2000 2001 2002 2003

Nettoomsättning, mkr 5 402 5 009 5 377 5 735 5 979
Resultat efter fi nansiella poster, mkr 42 -4 26 96 108
Andel extern försäljning av total, % 20 28 29 29 32
Konkurrensutsättningsgrad, % 

Nyproduktion 100 100 100 100 100
Drift och underhåll 93 100 100 100 100
Rörelsemarginal, % 1 Neg Neg 1 1
Räntabilitet på eget kapital, % 3 Neg 2 6 7
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 4 Neg 3 9 10
Soliditet, % 39 37 34 34 35
Antal anställda vid utgången av året 2 920 2 910 2 726 2 630 2 569
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2–3 åren varit gynnsam för konsulter inom verksamhets-
området och priserna – särskilt för de mest kvalifi cerade 
konsulttjänsterna – har i ökad omfattning kunnat sättas ef-
ter tjänsternas värde för kunderna.   

Vägverket Konsults omsättning ökade mycket snabbt 
2001 och 2002 men har planat ut 2003. Andelen uppdrag 
åt utomstående har ökat väsentligt under året. Största 
delen av dessa var uppdrag åt andra statliga verk. Om-
sättningen uppgick 2003 (2002) till 433 (428) miljoner 
kronor. Konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket utgjorde 
69 (72) procent av omsättningen, icke konkurrensutsatta 
uppdrag åt Vägverket 6 (7) procent och uppdrag åt utom-
stående 25 (21) procent. 

Årets resultat

Vägverket Konsults resultat efter intern vinstskatt upp-
gick till 13,8 (15,5) miljoner kronor. För resultatområ-
det konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket var resultatet 
10,3 (11,9) miljoner kronor, för resultatområdet icke kon-
kurrensutsatta uppdrag åt Vägverket 1,6 (0,4) miljoner 
kronor och för resultatområdet uppdrag åt utomstående 
1,9 (3,3) miljoner kronor. Nettomarginalen var 4,4 (4,6) 
procent, räntabiliteten på eget kapital 21 (26) procent och 
soliditeten 45 (43) procent.

Resultatutvecklingen under året har kännetecknats av 
ett starkt första kvartal och därefter i stort en utveckling 
enligt budget. Vägverket Konsults lönsamhet har legat i 
nivå med den hos konkurrenterna i branschen. Sammanta-
get blev resultatet gott och rörelsemarginalen på 4,2 (4,4) 
procent överträffade den budgeterade, som var 3,8 (2,7) 
procent. 43 44 45 

Kvalitet och miljö

Vägverket Konsult har ett processorienterat ledningssys-
tem, som även omfattar miljöledning och arbetsmiljö. 

Processledare ansvarar för förvaltning och utveckling av 
ledningssystemets olika processer. Systemet är certifi er-
bart och uppbyggt enligt ISO 9001 och 14001. Under 2003 
har ledningssystemet utvecklats för att bli mer användar-
vänligt och uppdaterats i enlighet med ISO 9001:2000.

Framtid

Vägverket Konsults nya affärsplan 2004–2007 beräknas 
vara klar före sommaren 2004. 
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Nyckeltal 

Vägverket Konsult
1999 2000 2001 2002 2003

Nettoomsättning, mkr 335 329 374 428 433
Resultat efter fi nansiella poster, mkr 12 0 10 20 19
Andel extern försäljning av total, % 16 17 21 21 25
Konkurrensutsättningsgrad, %  85 87 93 93 94
Rörelsemarginal, % 4 0 2 4 4
Räntabilitet på eget kapital, % 24 1 19 26 21
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 24 1 19 26 21
Soliditet, % 47 43 44 43 45
Antal anställda vid utgången av året 449 476 506 529 537

Balansräkning i sammandrag, mkr

Vägverket Konsult
1999 2000 2001 2002 2003

Tillgångar

Anläggningstillgångar 22 22 22 24 24
Varulager m.m. 0 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 73 80 90 93 102
Kassa och bank 25 7 16 29 25
Summa tillgångar 120 109 128 146 151
Eget kapital och skulder

Internt tillfört kapital 29 29 29 29 29
Bundna reserver 0 0 0 0 0
Balanserat resultat 15 18 18 18 26
Årets resultat 12 0 10 16 14
Summa eget kapital 56 47 57 63 68
Avsättningar 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Förskott från kunder 0 0 0 0 0
Fakturerad, ej 
upparbetad intäkt 4 2 3 6 7
Övriga kortfristiga skulder 60 60 68 77 76
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 120 109 128 146 151

* Därav uppgår resultat efter fi nansnetto för ej konkurrensutsatta uppdrag åt 
 Vägverket  till 2,2 miljoner kronor för 2003, 0,5 miljoner för 2002, 1,5 miljoner för 2001, 
 1,1 miljoner för 2000 och 6 miljoner för 1999. Nettoomsättningen uppgår till 26 miljoner  
 kronor för 2003, 29 miljoner för 2002, 27 miljoner för 2001, 42 miljoner för 2000 och  
 51 miljoner för 1999.  
** På grund av förlustavdrag har årets resultat inte belastats med intern vinstskatt  
 1999–2001. 2002 har vinstskatten reducerats med 1,2 miljoner kronor på grund av 
 förlustavdrag. 

Resultaträkning i sammandrag, mkr

1999 2000 2001 2002 2003

Nettoomsättning    335    329 374 428 433
Kostnader för produktion -303 -308 -342 -386 -392
Bruttoresultat 32 21 32 42 41
Försäljnings- och 
administrationskostnader -21 -22 -23 -23 -22
Rörelseresultat 11 -1 9 19 18
Finansiella poster 1 1 1 1 1
Resultat efter 
fi nansiella poster* 12 0 10 20 19
Skatt 0 0 0 4 5
Årets resultat** 12 0 10 16 14
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Vägverksmarknaden, som är Vägverket Konsults 
största marknad, bedöms vara god under 2004 för att där-
efter minska. Bärighetssatsningar och fortsatta trafi ksä-
kerhetssatsningar kompenserar inte bortfallet av större 
väginvesteringar.

Kommunmarknaden med satsningarna kring de större 
tätorterna bedöms vara den främsta tillväxtmarknaden. 
Vägverket Konsult har idag, jämfört med konkurrenterna, 
en mindre andel av denna marknad.

Banverksmarknaden följer samma mönster som Väg-
verksmarknaden med senareläggningar och uppskjutna 
investeringar. Marknaden fördelar sig ojämnt med sats-
ningar främst i norra och västra delen av landet. Genom 
samverkan med andra aktörer försöker Vägverket Konsult 
utveckla sina marknadsandelar.

Samarbetet med Vägverket Produktion kring totallös-
ningar mot olika marknader bedöms öka. Övrig extern 
marknad mot entreprenörer, näringsliv och andra konsul-
ter är en potentiellt viktig marknad. 

Strukturomvandlingen inom teknikkonsultbranschen 
i Sverige bedöms fortsätta med en ökad internationali-
sering.

VÄGVERKET FÄRJEREDERIET

Verksamhet

Vägverket Färjerederiets verksamhet omfattar drift, un-
derhåll och investering av de statliga färjelederna. Som 
stöd för verksamheten fi nns två varv samt en central för-
valtning. Rederikontoret med den centrala förvaltningen 
är placerad i Vaxholm.

Marknad

Under 2003 har 62 (61) fartyg trafi kerat 37 (37) leder, va-
rav 36 statliga och 1 kommunal på entreprenad. 11,1 (10,8) 
miljoner fordon och 1,5 (1,4) miljoner passagerare utan 
fordon har transporterats på totalt 525 499 (522 544) fär-
jeturer (tur och retur). Antalet turer som oplanerat måste 
ställas in på grund av tekniskt fel var 304 (340) st. I verk-
samheten har också 8 (8) isvägar ingått.

Årets resultat

Resultatet efter intern vinstskatt uppgick till 2,4 (8,8) mil-
joner kronor. Resultatet före skatt uppgick för uppdrag åt 
utomstående till 0,3 (0,7) miljoner kronor och för resul-
tatområdet ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket till 
4,2 (11,5) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 
3,8 (6,4) procent. 46 47 48

Kvalitet och miljö

Vägverket Färjerederiet är ISM-certifierat sedan 1997 
(ISM=International safety management code). Certifi kat 
utfärdas av Sjöfartsverket vart femte år, det senaste 2002. 

Årligt godkännande sker också under förutsättning att sä-
kerhets- och miljökraven uppfylls. Miljö- och kvalitets-
system enligt ISO 14000/9000 är under framtagande och 
ska införas och certifi eras under 2004.

Framtid

En färja med kapacitet för 60 bilar har levererats under 
2003 och ytterligare en ska levereras under 2004. En lin-
färja är beställd för leverans under 2004.

Året har präglats av genomförande av en ny organisa-
tion med processorientering samt ökat fokus på kunderna 
och kundernas behov. För ändamålet har utbildning på 
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Nyckeltal

Vägverket Färjerederiet

1999 2000 2001 2002 2003

Nettoomsättning, mkr 305 324 350 362 381
Resultat efter fi nansiella poster, mkr 15 12 15 12 3
Andel externa försäljning av total, % 5 6 6 7 6
Rörelsemarginal, % 7 6 7 6 4
Räntabilitet på eget kapital, % 12 10 13 10 3
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 8 7 7 7 4
Antal anställda vid utgången av året 404 432 432 428 414

* Därav uppgår resultatet efter fi nansnetto för ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket  
 till 4 miljoner kronor för 2003, 10 miljoner för 2002, 14 miljoner för 2001, 11 miljoner för  
 2000 och 14 miljoner för 1999. Nettoomsättningen uppgår till 356 miljoner kronor för  
 2003, 337 miljoner för 2002, 329 miljoner för 2001, 305 miljoner för 2000 och 
 289 miljoner för 1999.

Resultaträkning i sammandrag, mkr

Resultaträkning 1999 2000 2001 2002 2003
Nettoomsättning, mkr 305 324 350 362 381
Kostnader för produktion -268 -288 -310 -317 -340
Bruttoresultat 37 36 40,5 44 41
Försäljnings- och
administrationskostnader -16 -16 -16 -22 -27
Övriga intäkter och kostnader i 
rörelsen 0 0 0 0 0
Rörelseresultat 21 20 25 23 14
Finansiella poster -6 -8 -10 -11 -11
Resultat efter fi nansiella poster* 15 12 15 12 3
Skatt -4 -3 -4 -3 -1
Årets resultat 11 9 11 9 2

Balansräkning i sammandrag, mkr

Vägverket Färjerederiet
1999 2000 2001 2002 2003

Tillgångar

Anläggningstillgångar 279 316 332 385 435
Varulager m.m. 3 3 3 4 4
Kortfristiga fordringar 48 32 33 41 32
Kassa och bank 0 0 0 0 0
Summa tillgångar 330 351 368 430 471
Internt tillfört kapital 40 40 40 40 40
Bundna reserver 0 0 0 0 0
Balanserad vinst/förlust 40 37 31 42 50
Årets resultat 11 9 11 9 3
Summa eget kapital 91 86 82 91 93
Avsättningar 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 115 115 115 259 270
Förskott från kunder 0 0 0 0 0
Fakturerad, ej upparbetad intäkt 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 124 150 171 80 108
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 330 351 368 430 471
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49

Arkö startats och väntas slutföras under 2004 då samtliga 
tillsvidareanställda ska ha genomgått kursen. 

VÄGVERKET VUC

Vägsektorns Utbildningscentrum, VUC, utvecklar kur-
ser och bedriver utbildningsverksamhet och kompetens-
utveckling inom vägtransportsektorn. Kunderna finns 
huvudsakligen inom Vägverket, men också inom andra 
företag och organisationer med anknytning till vägar och 
trafi k. Resultatet efter intern vinstskatt 2003 (2002) upp-
gick till 1,6 (3,5) miljoner kronor. Resultatet före skatt var 
1,0 (1,4) miljoner kronor för uppdrag åt utomstående och 
1,2 (3,5) miljoner kronor för uppdrag åt Vägverket. Rö-
relsemarginalen blev 7,0 (14,5) procent. 49

Den nya färjan Paulina vid Bohedenleden

UPPDRAGSVERKSAMHETEN

Förutom produktionsuppgiften ingår i uppdragsverksam-
heten att administrera stödsystem för andra aktörer inom 
sektorn, exempelvis bil- och försäkringsbranschen, samt 
att sälja fordonsanknutna adresser och personliga skyltar. 
Som huvudregel gäller att uppdragsverksamheten ska ge 
full kostnadstäckning.

ADMINISTRATION AV FELPARKERINGSAVGIFTER

Vägverket administrerar hanteringen av parkeringsavgifter 
enligt lag om felparkeringsavgift (SFS 1976:206) åt 157 
kommuner. För varje inbetald avgift avräknas 50 kronor. 
Av detta får Vägverket 14 kronor för att täcka administra-
tionen av avgifterna. Volymerna har sedan 2002 ökat med 
ca 40 000 redovisade avgifter. Resultatet blir därigenom 
bättre än budgeterat. Det innebär att kostnadstäckning för 
verksamheten uppnås för 2003. 50

INFORMATIONSUTTAG

Verksamheten inom resultatområdet informationsuttag 
innebär försäljning av uppgifter ur bilregistret till externa 
kunder. Detta sker via engångsuttag eller abonnemang, i 
vissa fall genom terminalanslutning. Resultatet år 2003 
blir bättre än budgeterat genom att försäljningen av infor-
mation fortsatt att öka. 51

FÖRSÄLJNING AV PERSONLIGA SKYLTAR

Vägverket säljer rättigheter till personliga skyltar för mo-
torfordon enligt förordningen (1988:965) om personliga 
skyltar. Intäkterna från verksamheten personlig skylträt-
tighet, exklusive kostnaderna för Vägverkets administra-
tion, går till Skyltfonden. Priset för rättigheten till en skylt 
under en tioårsperiod är 6 000 kronor varav 5 400 kronor 
tillförs fonden.

50

51

Nyckeltal 

Vägverket VUC
1999 2000 2001 2002 2003

Nettoomsättning, mkr 20,6 20,2 24,3 32,7 29,9
Resultat efter fi nansiella poster, mkr 1,9 0,1 2,6 4,9 2,3
Eget kapital, mkr 4,6 4,7 5,6 7,2 5,9
Balansomslutning, mkr 8,7 7,8 10,7 13,4 12,5
Andel extern försäljning av total, % 34 27 31 24 25
Rörelsemarginal, % 9 0 10 15 7
Räntabilitet på eget kapital, % 35 2 37 55 25
Soliditet, % 53 60 52 54 47
Antal anställda vid utgången av året 12 11 11 13 14

* Justering av kostnaderna för OH-påslag har gjorts

Resultat för resultatområde Felparkeringsavgifter 

1999* 2000* 2001 2002 2003

Antal 841 350 783 508 739 944 799 126 839 769
Intäkter, tkr 11 730 11 122 11 866 12 838 13 083
À-pris, kr 14 14 14 14 14
Kostnader, tkr 16 142 12 248 12 509 10 832 11 529
À-pris, kr 18 15 17 14 14
Resultat, tkr -4 412 -1 126 -642 2 006 1 554 

* Justering av kostnaderna för OH-påslag har gjorts

Resultat för resultatområde Informationsuttag 

1999* 2000* 2001 2002 2003

Intäkter, tkr 42 198 49 107 50 482 54 151 56 133
Kostnader, tkr 29 445 38 444 43 407 37 870 35 222
Resultat, tkr 12 753 10 663 7 075 16 281 20 911
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Från och med 1999 kan skylträttigheter även köpas 
för femårsperioder till ett pris av 3 500 kronor. Sedan 1 
november 2003 är maximalt antal tecken sju mot tidigare 
sex. Utvecklingskostnaden i samband med utökning av 
antalet tecken har medfört ett ökat à-pris år 2003 jäm-
fört med år 2002. Antalet nya skylträttigheter och förläng-
ningar var 1 509 stycken under 2003. 52

Skyltfonden ska stimulera till, fånga upp och eko-
nomiskt stödja goda idéer inom trafi ksäkerhetsområdet. 
Den sökande presenterar en projektidé med syftet att 
förbättra trafi ksäkerheten. Under 2003 behandlades 181 
ansökningar, varav 37 fi ck medel ur fonden.

Exempel på projekt som under året har tilldelats medel 
ur fonden: 

• Eftermontering av bälten i skolbussar 

• Spärranordning i motorfordon mot drogpåverkade 
förare

• Kommunicerande ledstråk speciellt för synskadade

• Bältespåminnare för bussar. 53

INSATSER SOM AVSER SAMTLIGA UPPGIFTER

ADMINISTRATION 

Vägverkets administration består av planering och upp-
följning, ledning, personal- och kontorsadministration, 
funktionellt stöd samt organisationsutveckling.

Administrationskostnaden för 2003 är ca 65 miljoner 
kronor lägre än 2002. Denna minskning beror bland an-
nat på samordning av vissa tjänster och att effektivare ru-
tiner har införts. 

Under 2003 har Vägverket startat ett effektiviserings-
projekt, som bl.a. ska leda till minskade administrations-
kostnader. Kostnadsminskningen ska uppnås genom 

samordning av upphandlingar och inköp av t.ex. datorer, 
lokaler, tjänster och resor.

All IT-produktion i Vägverket har under året samlats i 
en gemensam organisatorisk enhet. Detta möjliggör kost-
nadsminskningar genom tillvaratagna synergier och mera 
samordnad verksamhet. 54 55 56 57 

FORSKNING, UTVECKLING OCH DEMONSTRATION 
(FUD)
Vägverket ska verka för att samhällsmotiverad tillämpad 
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet 
inom vägtransportsystemet sker i syfte att uppnå de trans-
portpolitiska målen. Verksamhetsvolymen 2003 var 283,8 
(238,6) miljoner kronor.
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*  Justering av kostnaderna för OH påslag har gjorts
**  I antalsuppgiften från och med år 2000 räknas även förlängningar av skylträttigheter in
*** Ny princip för fördelning av kostnader från och med 2002

Resultat för resultatområde Försäljning av personliga skyltar 

1999* 2000* 2001 2002*** 2003

Antal** 829 3 572 1 193 1 148 1 509
Intäkter, tkr 497 2 143 732   689 905
Intäkt per skyltpar, kr 600 600 600 600 600
Kostnader, tkr 1 589 2 633 1 862 496 1 655
Kostnad per skyltpar, kr 1 917 737 1 560 432 1 097
Resultat, tkr -1 092 -490 -1 130 193 -750

Administrationskostnadens fördelning på verksamhetsgren 
(utifrån antal årsarbetskrafter), mkr 

1999 2000 2001 2002 2003

Statlig väghållning 355 348 375 355 378
Sektorsuppgiften 235 195 177 185 170
Myndighetsutövning 499 462 460 500 427

* Den avgiftsbelagda verksamheten fi nns ej med i den interna verksamheten fr.o.m. 2001

Kostnaden för administration i förhållande till intern verksamhet

1999 2000 2001* 2002* 2003*

Administrationens andel av 
intern verksamhet (%) 43,1 41,3 48,2 47,1 43,6

* 4 126 600 kr återfördes till Trafi kregistret 2003 på grund av tidigare felaktiga 
 utbetalningar från Trafi kregistret till Skyltfonden

Resultat och fakta om Skyltfonden

1999 2000 2001 2002 2003

Redovisning av överskott till 
Skyltfonden (inklusive ränta), tkr 5 078 16 344 7 593 11 440 4 939*
Utbetalning från fonden, tkr 5 650 4 610 4 290 9 650 7 962
Behållning i fonden 31/12 resp. år 23 225 34 578 37 881 39 671 36 648 
Inkomna bidragsansökningar 112 86 91 121 181
Beviljade bidragsansökningar 37 19 34 34 37
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Vägverkets FUD-plan för år 2003 redovisar 20 större 
sammanhållna utvecklingsområden. Inom dessa föreslår 
FUD-utförarna konkreta projekt i ett öppet ansöknings-
förfarande. Under 2003 har 637 projektansökningar in-
kommit, varav 13 har beviljats. För de 33 FUD-projekt 
som avslutats under året pågår arbetet med att få resulta-
ten använda i berörda verksamheter såväl inom Vägverket 
som hos andra aktörer inom vägtransportsektorn.

En överenskommelse om ett gemensamt IVSS-pro-
gram (Intelligent vehicle safety systems) har undertecknats 
av Vinnova, Vägverket, ISA, Scania AB, Saab Automobile 
AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB samt branschor-
ganisationen Fordonskomponentgruppen AB. Programmet 
ska skapa förutsättningar för nya säkerhetsbefrämjande 
tekniska lösningar i fordon och introducera sådan teknik 
med tillhörande system och väginfrastruktur.

Industri och myndigheter har ett gemensamt ansvar 
för att utveckla fordon som inte ger upphov till utsläpp 
och buller i större utsträckning än vad som är accepta-
belt i ett långsiktigt hållbart vägtransportsystem. Hösten 
2002 kom de fordonstillverkare och myndigheter som in-
går i programrådet för fordonsforskning överens om ett 
gemensamt forskningsprogram om emissioner, EMFO. 
I november 2003 öppnades 6 av 12 delprogram för an-
sökningar.

FUD-resultaten används i internationellt och europe-
iskt standardiseringsarbete och påverkas i hög grad av 
detta. Vägverket medverkar i ca 60 olika internationella 
tekniska kommittéer och arbetsgrupper.

Diagrammet visar fördelningen av FUD-volymen i 
procent mellan olika FUD-utförare. Procenttalet inom 
parentes avser fördelningen år 2002. 58

Kompetensförsörjning och 
förnyelse i anläggningsbranschen
Ingenjörsvetenskapsakademins branschgrupp Anlägg-
ningsforum har genomfört demonstrationsprojekt på 
uppdrag av Vägverket och Banverket. Två områden som 
studerats är funktionskrav i entreprenader och partnering.

Vägverket och Banverket undertecknade under hösten 
en gemensam avsiktsförklaring med syfte att skapa för-
nyelse i anläggningsbranschen. Denna ingår som en del 
i en dialog om ett branschgemensamt FUD-program. Till 
grund för detta samarbete ligger Byggkommissionens be-
tänkande Skärpning gubbar! (SOU 2002:115). Hur bran-
schen ska bli mer attraktiv för att kunna nyrekrytera är en 
viktig fråga.

INTERNATIONELLT ARBETE

Arbetet med att genomföra den nya internationella stra-
tegin och att förankra denna i den nya organisationen har 
fortsatt. Fem verksamhetsområden är utpekade: institutio-
nellt arbete, EU-arbete, FUD, export och bistånd.

• Institutionellt arbete
Vägverket deltog under året i ett nyetablerat samarbete 
mellan Sverige och Sydafrika på folkhälsoområdet. I en 
första fas gällde det att skapa bredast möjliga kontakt-
yta mellan svenska trafi ksäkerhetsansvariga myndigheter 

58

Klackhållplatser prioriterar busstrafi ken och möjliggör en god handikapp-
anpassning. Forskning om trafi kanternas framkomlighet och trafi ksäkerhet 
har lett till att klackhållplatser nu kan användas i ökad omfattning.

VTI/SGI

Universitet/högskola

Övriga institut

Konsult

Internt Vägverket

17% (14%)

22% (22%)

13% (5%)

38% (40%)

10% (19%)

FUD-UTFÖRARE
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och organisationer och dessas motsvarigheter i Sydafrika. 
SweRoad (Swedish National Road Consulting AB) ar-
rangerade i början av september ett trafi ksäkerhetssym-
posium i Sverige med sydafrikanskt deltagande.

I planeringen inför den årliga världshälsodagen, som 
2004 har trafi ksäkerhet som tema, har Vägverket delta-
git i utarbetandet av dels en europeisk rapport, dels en 
världsrapport.

Vägverket har under året skrivit nya samarbetsavtal 
med Estland, Lettland, Litauen och Polen.

World Road Association, PIARC, genomförde i ok-
tober sin 22:a världskongress i Durban, Sydafrika med 
3000 delegater. Sverige representerades både i en gemen-
sam nordisk utställning och i programmet. Deltagande 
skedde också i världskongressen Intelligenta transport-
system, i Madrid.

• EU-arbete
Vägverket har deltagit i framtagandet av det europeiska 
trafi ksäkerhetsprogrammet, som gäller till år 2010.

Ett framgångsrikt EU-arbete har under året inneburit 
att det svenska plogfästet VV95 godkänts som europeisk 
standard. Detta innebär att entreprenörer nu kan behålla 
gällande svensk Vägverksstandard och dessutom i fram-
tiden kunna upphandla plogfästet på den öppna europe-
iska marknaden.

• Forskning, utveckling, demonstration (FUD)
EU-kommissionen har tagit initiativet till att etablera 
ERTRAC, European Road Transport Research Advisory 
Council. Detta forum ska i mars 2004 lägga fram en FUD-
plan för vägtransportsystemet för hela EU:s räkning.

• Export
SweRoad utför konsulttjänster utanför Sveriges gränser, 
främst till myndigheter och inom områdena vägar och 
transporter, trafi ksäkerhet och institutionsuppbyggnad. 
Tjänsterna tillhandahålls på kommersiella villkor med 
fi nansiering direkt från kunderna eller genom nationellt/
multilateralt bistånd.

Verksamheten genomförs i nära intressegemenskap 
med Vägverket, eftersom SweRoad enbart har ett fåtal 
fast anställda, vilket bidrar till att öka erfarenhetsutbytet 
mellan Vägverkspersonal och andra delar av världen.

• Bistånd
Vägverket har deltagit med två representanter vid fyra 
PBIST-möten (Planning Board for Inland Surface Trans-
port). Mötena har i huvudsak handlat om att ta fram 
underlag till åtgärder i syfte att eliminera eller minska 
konsekvenserna av en attack med massförstörelseva-
pen, att ge rekommendationer till partnerskapsländer om 
skydd av kritisk transportinfrastruktur samt att ta fram 

dokument som ska underlätta gränsöverskridande trans-
porter vid olika former av kriser.

KVALITETSARBETE I VÄGVERKET

Vägverket har under 2003 genomfört ca 100 revisioner av 
entreprenörer och konsulter. Revisionerna utgår från de 
krav som ingår i kontrakten mellan Vägverket och dessa 
leverantörer. Leverantörerna ska själva tillämpa systema-
tiska rutiner för att bl.a. klara den egna styrningen och 
egenkontrollen. Vägverkets revisioner genomförs som 
stickprov för att följa upp och se om rutinerna fungerar 
enligt kontrakten.

Resultatet från 2003 års externa revisioner visas i dia-
grammet. Avvikelserna är fortfarande återkommande och 
gäller främst tillämpning av rutiner för upphandling och 
uppföljning. 59

Under året genomfördes systematiskt oanmälda stick-
prov inom olika driftentreprenader. Resultaten av dessa vi-
sar att det fi nns en markant skillnad mellan resultaten från 
anmälda och oanmälda stickprov. Antalet avvikelser ökar 
vid oanmälda stickprov.   

Vid årets UKV-utvärdering (Ut-
märkelsen kvalitet i Vägverket) 
av insända verksamhetsbe-
skrivningar deltog alla sju 
regionerna och tre affärsen-
heter. Fyra av deltagarna 
nådde nivå tre i SIQ:s modell 
för kundorienterad verksam-
hetsutveckling. Defi nitionen på 
denna nivå innebär:

”Flera exempel på utveckling av förebyggande an-
greppssätt. Samverkan fi nns, men bristande integration 
mellan olika funktioner. Tillämpningar av angreppssätt 
på många områden. Påtaglig kvalitetskultur i vissa funk-
tioner. Goda framgångar på viktiga områden med tecken 
på samband mellan resultat och angreppssätt.”
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Till årets föredöme utsåg domarkommittén Region 
Mälardalen. Hedersomnämnande för största förbättring 
gavs till Region Skåne.

Statens kvalitets- och kompetensråd har valt ut fyra 
exempel från Vägverkets verksamhet för att visa på krea-
tiva myndigheter. 

RISKHANTERING OCH SÄKERHET

Syftet med riskhantering är att undvika att oönskade hän-
delser inträffar i det dagliga arbetet. Riskhanteringen ska 
bedrivas effektivt och med prioriteringar där vi i första 
hand strävar efter att undvika allvarliga förluster, skador 
och störningar. Skulle ändå en plötslig och synnerligen 
allvarlig händelse inträffa ska det fi nnas en fungerande 
krishantering.

Under 2002 utarbetades en modell för samlad risk-
hantering i Vägverket. Modellen delar in hela verksam-
heten i fyra övergripande riskhanteringsområden: analys 
av resultatmål i styrkortet, projekt, processer och inre sä-

kerhet (arbetsmiljö, lokaler och IT). Under 2003 har ut-
vecklingen av modellen följts av beslut om en ny policy 
för riskhantering och säkerhet samt riktlinjer inom del-
områdena. De fyra riskhanteringsområdena samt kris-
hantering och krisberedskap är därmed samordnade på 
en övergripande nivå i Vägverket. 

Vägverket har successivt ökat graden av tillämpning 
inom riskhantering och säkerhet. För målanalys av resul-
tatmål i verksamhetsplaneringen har tillämpningen kom-
mit så långt på flera enheter att den kan anses vara en 
fungerande rutin. Även krishantering är redan väl fung-
erande i Vägverket.

Vid upphandling av leverantörer till Vägverket har det 
införts krav på att leverantören ska ha riskhantering enligt 
Vägverkets modell.

För området inre säkerhet har krav för incidenthante-
ring tagits fram. Inom krisberedskap har initiativ tagits för 
att införa en metod för riskhantering hos de privata trans-
portföretagen i syfte att öka robustheten i vägtransport-
systemet.

Invigning av fackverksbron i Jabul Suraj, Afghanistan
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MÅL OCH RESULTAT

De transportpolitiska mål som finns för väg-
transportsystemet går inte att nå enbart genom 
Vägverkets verksamhet. Därför fi nns både lång-
siktiga mål, som kräver gemensamt arbete av alla 
aktörer, och resultatmål för Vägverket. Här be-
skriver vi effekterna främst av vårt eget arbete, 
men vi presenterar också resultaten av våra mät-
ningar på andra områden. 

TILLGÄNGLIGHET

LÅNGSIKTIGT MÅL 

Målet är ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsyste-
met utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläg-
gande transportbehov kan tillgodoses.

Den defi nition av tillgänglighetsbegreppet som Vägverket 
tillsammans med bland andra de övriga trafi kverken till-
lämpar lyder ”Tillgänglighet kan defi nieras som den lätthet 
med vilken utbud och aktiviteter i samhället kan nås, var-
vid såväl medborgarnas som näringslivets behov avses”. 

Defi nitionen markerar att syftet med transportsyste-
met är att olika grupper av medborgare och näringar via 
transportsystemet ska kunna nå önskade destinationer 
och ha tillgång till varor, tjänster, utbud och aktiviteter. 
Av detta följer att perspektivet bör omfatta ”hela resan”, 
från dörr till dörr, där transportlösningarna kan omfatta 
fl era trafi kslag.

MÅL FÖR 2003

Målet är att tillgängligheten för medbor-
gare och näringsliv successivt förbätt-
ras mellan glesbygd och centralorter 
samt mellan regioner och omvärlden.

Målet är en ökad tillgänglighet inom 
storstadsområden och mellan tätorts-
områden.

Målet är att andelen funktionshindrade 
som kan utnyttja vägtransportsystemet, 
inklusive kollektivtrafi k fortlöpande skall 
öka. Senast år 2010 bör kollektivtrafi -
ken kunna användas av de fl esta funk-
tionshindrade.

Målet är att andelen barn som på egen 
hand kan utnyttja vägtransportsystemet 
fortlöpande skall öka.

Målet är att andelen gående, cyklister 
och bussresenärer fortlöpande skall 
öka jämfört med det totala person-
transportarbetet.

RESULTAT

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

När det gäller tillgänglighet för trafi k med motorfor-
don handlar redovisningen om privatbilism, kommersiell 
lastbilstrafi k och kollektivtrafi k på väg, dvs. busstrafi k. 
Kollektivtrafi kens utveckling är av stor betydelse och må-
let är också att kollektivtrafi kanvändningen ska öka. Det 
är dock svårt att beskriva eventuella förändringar i kollek-
tivtrafi ken i tillgänglighetstermer, eftersom det saknas re-
levant underlag om utvecklingen.

Den totala reskostnaden på det statliga vägnätet upp-
skattas till ca 80 miljarder kronor. Tillgängligheten för 
trafi k med motorfordon belyses i följande avsnitt i för-
sta hand i form av restider för bil. Reskostnaden är direkt 
kopplad till restiden och redovisas därför inte separat. 

Generellt konstateras att det är svårt att statistiskt säker-
ställa tillgänglighetsförändringar från ett år till ett annat.

Tillgänglighet mellan glesbygd och centralorter

Årets förändringar av tillgänglighet mellan glesbygd 
och tätorter med mer än 3 000 personer (centralorter) är 
mycket små. Effekterna mäts i sekunder och det går inte 



att utläsa några större skillnader. Förändringarna i restider 
är helt orsakade av förändringar i vägtransportsystemet, 
t.ex. sänkta hastighetsgränser av trafi ksäkerhetsskäl. 60

Tillgänglighet mellan regioner och omvärld

För att åskådliggöra hur vägtransportsystemet till godoser 
regionala transportbehov belyses restider till fyra olika 
regio nala funktioner. Dessa är större kommersiella cen t-
rum,  fl ygplatser, järnvägsstationer och akutsjukvård. För 
skogslänen beskrivs även tillgängligheten till tätorter med 
mer än 3 000 invånare.

Diagrammet nedan visar hur restiden till olika regio-
nala funktioner har förändrats mellan slutet av 2000 och 
2003. Förändringar i restid från skogslänen till tätorter 
med mer än 3 000 invånare är marginella. 61

Fler personer har fått förkortad restid än förlängd. 
Motsvarande jämförelse för lokala resor och mer frek-
venta resor såsom resor till arbete visar däremot på en li-
ten försämring. Vägverket bedömer därför att situationen 
totalt sett är oförändrad.

Tillgänglighet inom storstadsområden

En avgörande faktor är hur trängseln utvecklas. Den ex-
tra tid för biltrafi k som trängseln medför kan grovt upp-
skattas till fem miljoner fordonstimmar per år i Stockholm 
och en miljon fordonstimmar i Göteborg. För Malmö är 
den lägre.

För att följa hur trängseln utvecklas har Vägverket på-
börjat ett utvecklingsarbete. Figuren nedan illustrerar att 

trängseln på den norra E6-infarten mot Göteborg har va-
rit mer omfattande under 2003 än under 2002. Måttet är 
ett glidande årsmedelvärde för andelen tid under vardags-
dygn (kl 06.00–18.00) där medelhastigheten var minst 
40 procent lägre än skyltad hastighet längs sträckan (rela-
tiv hastighetsnedsättning, RHN). På en sträcka med skyl-
tad hastighet 90 km/tim innebär RHN >40 att trafi ken kör 
långsammare än 55 km/tim. 

Diagrammet visar att trängseln i Göteborg har ökat 
under året. Samma bedömning görs för Stockholm och 
Malmö. Tillgängligheten har försämrats. 62

Tillgänglighet mellan tätortsområden

Åtgärder som kan påverka tillgängligheten mellan tät-
ortsområden är vägombyggnader och ändringar av has-
tighetsgränser. Förändrade trafi kfl öden och trängsel har 
också viss påverkan.

Under 2003 har endast mycket marginella förändringar 
kunnat uppmätas. En restidsminskning motsvarande ett 
par procent har skett på rv 40 Göteborg–Jönköping. På 
E 18 Örebro–Stockholm är restidsminskningen en pro-
cent, medan restiderna har ökat i motsvarande grad på 
E22 Malmö–Norrköping.

Tillgänglighet för funktionshindrade 

En enkätundersökning1 om funktionshindrades möjlighe-
ter att utnyttja transportsystemet visar att 70 procent av 
de funktionshindrade kan resa utan besvär. Ytterligare 15 
procent kan resa med vissa besvär. Det är rörelsehindrade, 
synskadade och personer med fl era funktionshinder som 
har störst problem i transportsystemet. 63

Genomförda åtgärder under året bör ha ökat andelen 
funktionshindrade som kan utnyttja vägtransportsyste-
met. Med utgångspunkt från enkätundersökningen kan 
dock inga säkerställda skillnader urskiljas jämfört med 
2002 års mätningar, varför målet anses delvis uppfyllt. 

Tillgänglighet för barn

Vid analys av barns möjlighet att nyttja vägtransportsys-
temet har det varit naturligt att undersöka barns möjlighet  

BEFOLKNING I OMRÅDEN SOM FÅTT FÖRÄNDRAD RESTID
MER ÄN 1 MINUT TILL REGIONALA FUNKTIONER
– FRÅN ÅR 2000 RESPEKTIVE UNDER ÅR 2003
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1 Undersökning om funktionshindrades möjligheter att utnyttja transportsys-
tem, hösten 2003 (Markör AB)
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Befolkning (tusental personer) i områden med förändrad 
tillgänglighet med bil till tätorter med mer än 3 000 innevånare 

Förändringars omfattning Skogslän inland (glesbygd)
Ökad restid mer än 1 minut 2
Ökad restid 0,2 – 1 minuter 20
Minskad restid 0,2 – 1 minuter 25
Minskad restid mer än 1 minut 0
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att ta sig till skolor. Barn upp till 12 år har särskilda krav 
på säkerhet och tillgänglighet via gång- och cykelvägsys-
temet.

En enkätundersökning1 genomförd under hösten 2003 
visar att en femtedel av alla barn i åldern 6 till 12 år skjut-
sas till skolan i privat bil. Ca 65 procent går eller cyklar 
medan 13 procent åker skolbuss.

En indikator som Vägverket använder för att mäta barns 
tillgänglighet är att fråga föräldrarna om deras uppfattning. 
Detta sker via enkätundersökningar där föräldrar tillfrågas 
om sina barns skolvägar. I undersökningen år 2000 angav 
46 procent av föräldrarna att barnen har en säker väg till 
skolan och år 2003 50 procent. Enkätsvaren tillsammans 
med de åtgärder som Vägverket utfört under året, exem-
pelvis nybyggda gång- och cykelvägar, gör att målet be-
döms vara uppfyllt.

Förfl yttningar till fots, med cykel och med buss

Andelen förfl yttningar till fots, med cykel och med buss 
ökade något. Under 2003 var andelen gångtrafi k av det 
totala persontransportarbetet i vägtransportsystemet 3 (3) 
procent, andelen cykeltrafi k 2 (2) procent och andelen 
busstrafi k 8 (7) procent. Ökningen av andelen busstrafi k 
gör att målet bedöms delvis uppfyllt.
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TRANSPORTKVALITET

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är att kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet 
successivt förbättras.

Ett väl fungerande transportsystem är av stor betydelse 
för medborgare och näringsliv. Vägytestandard, vinter-
väghållning och tillförlitlighet är viktiga delar i god trans-
portkvalitet.

MÅL FÖR 2003 RESULTAT

Målet är att Vägverket genom sina samlade   
åtgärder under år 2003 skall förbättra 
tillståndet på det statliga vägnätet,  Delvis
jämfört med år 2002. uppfyllt

Målet är att restriktioner på det statliga  
vägnätet skall minska. Uppfyllt

Vägytans tillstånd

Av de statliga vägarna i skogslänen är 68,4 (68,2) procent 
belagda, totalt 28 990 (28 907) km. I övriga landet är mot-
svarande andel 86,8 (87,0) procent och den belagda väg-
längden är 48 494 (48 585) km.  

Vägnätets ytstandard följs upp genom mätning av 
ojämnhet i längsled och tvärled (spårdjup). Det som på-
verkas mest negativt av ojämnheter är fordonskostnader, 
restid, komfort och trafi ksäkerhet. Ojämnhet i längsled 
beskrivs med ett index, som benämns IRI-värde. Ett IRI-
värde över 4 på vägar med skyltad hastighet 70 kilome-
ter per timme och högre påverkar t.ex. reshastigheten hos 
de fl esta förarna.

Ett IRI-värde över 4 hade i skogslänen 123 (123) km 
väg med mer än 2 000 fordon per dygn. Motsvarande 
längd för övriga län var 266 (277) km. Av vägarna med 
mindre än 2 000 fordon per dygn var det 4 815 (4 728) km 
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1 Skolbarns reskedjor (ARS Research)
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i skogslänen och 6 135 (6 215) km i övriga län som hade 
ett IRI-värde över 4. 64 

Skador i tvärled beror i huvudsak på deformation or-
sakad av tung trafi k och dubbdäcksslitage. Dessa skador 
mäts som spårdjup och påverkar framför allt trafi ksäker-
heten genom försämrad avrinning från vägytan under 
barmarksperioden och sämre effekt av insatserna i vinter-
väghållningen. Ett spårdjup över 15 mm på vägar med mer 
än 2 000 fordon per dygn hade 206 (200) km väg i skogs-
länen och 631 (652) km väg i övriga län. 65

Sammantaget är förändringen av vägytans tillstånd 
marginell över året. Målet bedöms – med hänsyn tagen 
till minskad längd grusväg med mycket trafi k – vara del-
vis uppfyllt.

Bärighet

Som mått på vägars bärighet används dels andel väg med 
högsta tillåten bärighet, bärighetsklass 1 (BK1: bruttovikt 
upp till 60 ton), dels bärighetsnedsättning under tjälloss-
ningsperioden, såväl tid som längd. 

Längden väg som normalt inte är upplåten för BK 1 
har minskat med 651 km till 6 624 km. Minskningen var 
procentuellt större i skogslänen än i övriga landet. Tjäl-
lossningsperioden 2003 var den lindrigaste på många år. 
Antalet kilometer avstängd väg sjönk till 10 535, vilket 
är 28 procent mindre än genomsnittet de fem föregående 
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åren. Halva minskningen kan tillskrivas Region Mitt. 
Sammantaget har restriktionerna på det statliga vägnätet 
minskat och målet är uppfyllt.

 Skogslänen har haft restriktioner på störst del av sitt 
vägnät, ca 15 procent. Genomsnittet för de fem föregå-
ende åren var 23 procent. Motsvarande siffror för det 
övriga landet är 7 (9) procent. Nedsättningarna av bärig-
heten i skogslänen varade i genomsnitt 51 dygn, mot 50 
dygn för de fem föregående åren. Motsvarande siffror för 
det övriga landet är 44 (43) dygn. 66

REGIONAL UTVECKLING

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är en positiv regional utveckling, där vägtransportsys-
temet främjar en positiv regional utveckling genom att dels 
utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet 
att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportav-
stånd.

Transportsystemets påverkan på regional utveckling 
handlar om både tillväxt och fördelning.

Tillväxtaspekten avser hur förändringar i transport-
systemet kan påverka näringslivets förutsättningar. 
Fördelningsaspekten innebär att förbättringar i väg-
transportsystemet och därmed förbättrad tillgänglighet 
ska komma de landsdelar tillgodo som har svårare att ut-
vecklas än andra. 

Det fi nns inga separata mål för regional utveckling för 
2003. Redovisningen av resultatet för den regionala ut-
vecklingen ingår i avsnitten om tillgänglighet och trans-
portkvalitet.

TRAFIKSÄKERHET

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är att Vägverket genom sin verksamhet skall bidra till att 
antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafi kolyckor 
minskar och att antalet dödade i vägtrafi kolyckor understiger 
270 dödade år 2007 inom hela vägtransportsektorn.

64
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1,2 Skillnaderna mot tidigare årsredovisningar beror på förfi ningar av beräkningsmetoden i PMS

* Förändring mot årsredovisningen 2001 beror på justeringar i systemet för tjälskador

Bärighet på det statliga vägnätet

Mått 1999 2000 2001 2002 2003
BK 1, andel av det statliga vägnätet, % 91,6 91,9 92,2 92,6 93,2
BK 1, km 89 827 90 227 90 592 90 961 91 584
Klarar ej BK 1, km 8 195 7 933 7 641 7 275 6 624
BK 1-andel i skogslänen, % 88,3 88,5 88,8 88,9 90,1
Nedsatt bärighet på grund av 
tjällossning*, km 15 220 12 401 17 006 13 634 10 535
Varav skogslän, km 9 894 8 826 10 026 9 308 6 465
Tusental dygnskm avstängning på 
grund av tjällossning 693 573 758 626 509
Varav skogslän, tusental dygnskm* 510 420 468 437 330
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67 DÖDADE (EXKLUSIVE SJUKDOMSFALL) OCH
SVÅRT SKADADE I VÄGTRAFIKOLYCKOR
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Bedömning av utvecklingen

Antalet dödade 2003 beräknas uppgå till 5301 (532) per-
soner. Utvecklingen närmar sig svagt etappmålet 2007 om 
högst 270 dödade, men långt ifrån den takt som krävs för 
att målet ska uppnås. Den positiva utvecklingen de senaste 
åren kan förklaras av att infrastrukturen förbättrats och att 
bilarna blir allt säkrare, men även av att Sverige nu är inne 
i en lågkonjunktur.

Den kraftiga ökningen av svårt skadade under 2002 
berodde delvis på ändrade rapporteringsrutiner. Från och 
med 1 januari 2003 registrerar samtliga polismyndigheter 
i ett nytt informationssystem för skador och olyckor inom 
vägtransportsystemet, STRADA (Swedish traffi c accident 
data acquisition). Under 2003 beräknas 4 650 (4 592) per-
soner ha skadats svårt. 67

MÅL FÖR 2003 RESULTAT

Målet är att genomföra kostnadseffektiva  
trafi ksäkerhetsåtgärder på det statliga 
vägnätet så att antalet dödade minskas. 
Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra  Delvis 
barns trafi ksäkerhet skall prioriteras. uppfyllt

Dödade

Under 2003 beräknas 415 (402) personer ha dödats på det 
statliga vägnätet medan 115 (130) dödats på övrigt vägnät. 
Totalt sett har färre bilpassagerare dödats och något färre 
cyklister. Antalet dödade på motorcykel har ökat något.

Sammanlagt bedöms åtgärder som genomförts på det 
statliga vägnätet under 2003 ha medfört 22 färre dödade 
och 110 färre polisrapporterade svårt skadade. Trots dessa 

åtgärder har antalet dödade ökat på de statliga vägarna 
och målet bedöms vara delvis uppfyllt. 68

Av de trafi kdödade de senaste fem åren har i genom-
snitt ca 140, eller 25 procent, varit kvinnor. Ca 85 procent 
av de omkomna bilförarna var män, medan antalet dödade 
bilpassagerare i stort sett har varit jämnt fördelat mellan 
könen. Andelen män bland dödade mopedister och mo-
torcyklister var ca 90 procent, bland cyklister ca 75 pro-
cent och bland gående ca 60 procent.

Stortavla från
bilbälteskampanjen 2003

1 Defi nitiva uppgifter om antalet dödade och skadade under 2003 fi nns ännu ej tillgängliga (feb. 2004)

68 Sammanlagda årliga effekter av åtgärder som 
genomförts på det statliga vägnätet under 2003

Färre dödade Färre svårt 
skadade

Nybyggnad av väg 8 40
Riktade trafi ksäkerhetsåtgärder – fysiska 
förändringar av befi ntliga vägar 12 63
ATK – automatisk trafi ksäkerhetskontroll 2 7
Totalt 22 110
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Under 2003 beräknas 45 (38) barn 0–17 år ha dödats i 
vägtrafi ken. Antalet barn som dödats på statliga vägar be-
räknas uppgå till 32 (30). Antalet barn dödade i personbil 
har ökat jämfört med 2002 medan färre barn på moped 
har dödats. Totalt har nästan hälften av de omkomna bar-
nen varit bilpassagerare, de fl esta tonåringar. 69 70 71

Svårt skadade

Under 2003 beräknas ca 2 750 (2 746) personer ha skadats 
svårt på det statliga vägnätet medan 1 900 (1 846) skadats 
svårt på övrigt vägnät. Antalet bilpassagerare, mopedis-
ter och gående som skadats svårt har ökat något, medan 
antalet svårt skadade cyklister minskat.

Av dem som polisen bedömt som svårt skadade under 
de senaste fem åren har ca 40 procent varit kvinnor, i ge-
nomsnitt drygt 1 600. Två tredjedelar av de bilförare som 
skadats svårt var män. Bland svårt skadade motorcyklis-
ter och mopedister var andelen män ännu högre, 90 resp. 
80 procent. Bland bilpassagerare var däremot 55 procent 
av de svårt skadade kvinnor, medan antalet svårt ska-
dade bland cyklister och gående var relativt jämnt förde-
lat mellan könen.

Under 2003 beräknas 675 (650) barn 0–17 år ha ska-
dats svårt i vägtrafi ken. Bland gående har antalet barn 
som skadats svårt minskat, medan en ökning skett bland 
personbilspassagerare och mopedister. Totalt sett skadas 
fl est barn som personbilspassagerare och mopedister, de 
fl esta tonåringar.

I den offi ciella vägtrafi kolycksstatistiken för antalet 
svårt skadade fi nns ett betydande bortfall. För att få en 
säkrare uppskattning av hur många som i verkligheten 
skadas svårt i trafi ken kan man använda sig av Socialsty-
relsens patientstatistik. Under 20011 skadades ca 13 000 
så svårt att de blev inlagda på sjukhus. Patientskadesta-
tistiken är dock inte tillräckligt detaljerad för att det ska 
gå att särskilja olika trafi kantgrupper. 72 73 74

Användare

Någon statistiskt säkerställd förändring av hastighets-
överträdelser har inte kunnat konstateras jämfört med 
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2002, vare sig på statliga vägar eller övriga vägar. Under 
den senaste femårsperioden har den totala andelen hastig-
hetsöverträdelser på statliga vägar ökat varje år, samman-
lagt med 5 procentenheter.

Hastighetsgränserna på det statliga vägnätet över-
skreds under 2003 i 59 (58) procent av trafi karbetet. På 
vägar i tätort överskreds hastighetsgränserna i 49 (50) 
procent av trafi karbetet. 75

År 2003 använde 91 (91) procent av personbilsförarna 
och 92 (92) procent av passagerarna i framsätet bilbälte. 
Yrkesförare använder fortfarande bälte i alldeles för li-
ten utsträckning, trots att det blev obligatoriskt i okto-
ber 1999. Under 2003 har dock en klar förbättring skett.  
Bältesanvändningen var bland taxiförare 77 (69) procent, 
bland förare av tunga lastbilar 31 (23) procent och bland 
förare av tunga lastbilar med släp 36 (33) procent. 76

Den genomsnittliga cykelhjälmsanvändningen 2003 
var 18 (17) procent. Samtliga cyklistkategorier utom skol-
barn använder cykelhjälm i något större eller oförändrad 
utsträckning. Under de senaste åren har allt fl er barn un-
der 10 år cyklat utan hjälm inom bostadsområde. Denna 
negativa trend tycks ha avstannat under 2003. 77

Enkäter visar att såväl bilbälte som cykelhjälm an-
vänds i högre grad av kvinnor än män. Barn använder cy-
kelhjälm i betydligt högre utsträckning än vuxna. 

Antalet anmälda rattfylleribrott 2003 var enligt Brotts-
förebyggande rådet 20 726 (19 583) och av dessa var 5 429 
(4 659) drograttfylleribrott. Totalt är det en ökning med 6 
procent jämfört med föregående år. Av de misstänkta för 
rattfylleri eller grovt rattfylleri år 2002 var andelen kvin-
nor 9 procent.  

Antalet rattfylleribrott ger ingen bra bild över utveck-
lingen av alkohol- och drogproblematiken i vägtrafi ken 
eftersom dessa siffror är avhängiga av polisens aktivite-
ter. Vägverket har uppskattat att det sker ca 14 000 bilre-
sor per dag i Sverige där föraren är alkoholpåverkad. En 
nyligen genomförd studie av dödsolyckor i södra Sverige 
visar att 25 procent av olyckorna var alkohol- eller drogre-
laterade.   

Fordon

Antalet bilar i trafi k var vid årsskiftet 4 513 318 (4 467 905). 
Under 2003 nyregistrerades 307 068 (293 919) personbi-
lar och 253 397 (290 846) avregistrerades. En allt större 
andel av personbilarna är utrustade med krockkudde på 
förarplatsen. Sådana bilars andel av trafi karbetet fortsätter 
att öka och uppgick 2003 till 77 (69) procent. 

Nästan 90 procent av nybilsförsäljningen 2003 bestod 
av bilmodeller testade enligt det europeiska krockprov-
ningsprogrammet Euro NCAP. Ungefär var femte ny bil 
fi ck högsta krocksäkerhetsbetyg. 

Infrastruktur

Nybyggda vägar på det statliga vägnätet som öppnats för 
trafi k under 2003 beräknas medföra att antalet dödade år-
ligen minskar med 8 personer och antalet svårt skadade 
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Hastighetsöverträdelser, andel trafi karbete över hastighetsgräns (procent)

Statliga vägar 1999 2000 2001 2002 2003
50 km/tim 67 65 74 71 69
70 km/tim 52 54 53 53 54
90 km/tim 51 52 55 55 58
110 km/tim 56 56 59 64 63
Samtliga statliga vägar 54 55 57 58 59
Tätort

Huvudled 50 km/tim 55 54 55 54 53
Huvudled 70 km/tim 30 29 28 30 34
Samtliga tätortsvägar 49 49 50 50 49
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med 40 personer. Satsningen på riktade trafi ksäkerhetsåt-
gärder på det befi ntliga vägnätet under 2003 uppskattas 
medföra 12 färre dödade per år och 63 färre svårt ska-
dade personer.

Hastighetsgränserna har under 2003 sänkts från 110 
till 90 km/tim på 30 km väg och från 90 till 70 km/tim på 
245 km väg. Sänkningarna beräknas medföra en minsk-
ning med en svårt skadad person. Effekten motverkas av 
att hastighetsgränsen höjts från 90 till 110 km/tim på 28 
km väg och från 70 till 90 km/tim på 41 km väg.

Försöket med sänkta hastighetsgränser vintertid gav 
ingen ytterligare minskning av antalet dödade och svårt 
skadade eftersom försöken hade samma omfattning som 
förra året.

Försöket med automatisk trafiksäkerhetskontroll 
(ATK) – hastighetsövervakning med kamera – tyder på 
att det är ett effektivt medel för att väsentligt förbättra 
trafi ksäkerheten. Den sammanlagda årliga effekten av de 
sträckor som utrustats med ATK under 2003 beräknas 
vara en minskning med 2 dödade och 7 svårt skadade.

MILJÖ

LÅNGSIKTIGT MÅL

Målet är att vägtrafi kens utsläpp av koldioxid år 2010 skall 
uppgå till högst 1990 års nivå. Utsläppen skall ha minskat till 
år 2005 räknat från 1995 års nivå för kväveoxider med minst 
40 procent, för svavel med minst 15 procent och för fl yktiga 
organiska ämnen med minst 60 procent.

Målet är att halter av koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot 
och partiklar i tätorter skall ligga under gränsvärden och fast-
ställda miljökvalitetsnormer. Utsläppen av cancerframkallande 
ämnen skall halveras till år 2005, jämfört med år 1998.

Målet är att inga boende skall utsättas för vägtrafikbuller 
överstigande 65 dBA ekvivalentnivå utomhus år 2007. Utmed 
statliga vägar skall detta vara uppnått år 2005. I de fall utom-
husnivån inte kan reduceras bör inriktningen vara att ekviva-
lentnivån inomhus inte överstiger 30 dBA.

Målet är att miljöfarligt material inte skall införas i infrastruk-
turen, att användningen av icke förnyelsebara material skall 
minimeras och att material skall återanvändas.

Målet är att nya transportanläggningar skall lokaliseras så att 
de fungerar i samklang med sin omgivning och utformas med 
hänsyn till lokala natur- och kulturvärden.

Utsläppen av koldioxid har fortsatt öka under 2003 och 
etappmålet 2010 blir allt svårare att nå. Det ökade trans-
portarbetet samt det stigande antalet tunga bilar, bl.a. 
stadsjeepar, ökar bränsleförbrukningen och därmed även 
utsläppen. Däremot fortsätter utsläppen av kväveoxider 
och fl yktiga organiska ämnen att minska på nationell nivå 
och målen för transportsektorn kommer att kunna nås. 
Miljökvalitetsnormerna för halterna kväveoxider och 
partiklar kommer dock att överskridas på vissa delar av 
både det statliga och kommunala vägnätet.

Etappmålet för buller kommer inte heller att kunna 
nås. Det krävs en kraftig ökning av insatserna på framför 
allt de kommunala vägarna om möjligheterna ska öka att 
nå delmålet för buller inom miljökvalitetsmålet En god 
bebyggd miljö.

För att minska antalet vattentäkter som påverkas av 
vägsalt vidtar Vägverket åtgärder enligt prioritering, sam-
arbetar med andra aktörer samt förebygger med insatser 
vid nybyggnad. Natur- och kulturvärdena påverkas starkt 
av vägtrafi ksystemets effekter. Åtgärder för att motverka 
detta är bl.a. byggande av faunapassager för djur. 
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MÅL FÖR 2003

Målet är att Vägverkets samlade åt-
gärder skall leda till en minskning 
av utsläppen av koldioxid från väg-
transportsektorn.

Målet är att Vägverket under år 2003 
skall åtgärda vägtrafi kbullret för bo-
ende som utsätts för ljudnivåer över-
stigande 65 dBA utomhus. Antalet 
bullerstörda boende skall minska 
såväl längs det statliga vägnätet 
som utmed kommunernas vägnät 
där åtgärder skall utföras med hjälp 
av statliga bidrag.

Målet är att användningen av na-
turgrus i den statliga väghållningen 
fortlöpande skall minska anpassat till 
regionala förutsättningar.

Målet är att antalet stora vattentäk-
ter som påverkas av vägsalt skall 
minska.

Utsläpp av luftföroreningar

Vägverket har under år 2003 genomfört åtgärder som 
innebär en minskning av koldioxidutsläppen från vägtra-
fi ken med ca 25 000 ton. Målet är uppfyllt.

De totala utsläppen av koldioxid i Sverige beräknas 
däremot ha ökat med 1 procent under 2003. Ökningen be-
ror till stor del på ökat trafi karbete för lätta lastbilar och 
till viss del även på ökat trafi karbete för tunga lastbilar. 
Även utsläppen från personbilar har ökat något som re-
sultat av att trafi karbetet har ökat och att bränsleförbruk-
ningen hos nya personbilar inte har minskat på fl era år. 
Sedan 1990 beräknas utsläppen av koldioxid ha ökat med 
9 procent.

Utsläppen av kväveoxider har minskat med 38 pro-
cent sedan 1995 och med 7 procent jämfört med 2002. 
Utsläppen av kolväten har minskat med 54 procent se-
dan 1995 och med 10 procent sedan 2002. Utsläppen av 
cancerframkallande ämnen i tätort har minskat med 44 
procent sedan 1998 och med 10 procent sedan 2002. För 
samtliga dessa utsläpp beror minskningen på att fordon 
med bättre miljöegenskaper står för en allt större del av 
trafi karbetet samt på att bränslenas miljöegenskaper har 
förbättrats. Utsläppen av svavel har minskat med 75 pro-
cent sedan 1995 som resultat av övergång till bränslen 
med lägre svavelhalt. Jämfört med förra året är utsläp-
pen oförändrade. 78

Halterna av kvävedioxid i tätorter har totalt mins-
kat med 39 procent sedan vintern 1986/87 enligt det be-
folkningsviktade miljöindex för luftkvalitet som SMED 
(Svenska miljöemissionsdata) tar fram. Motsvarande 
minskning för svaveldioxid är 84 procent. Minsknings-
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takten för halterna av svaveldioxid och kvävedioxid i 
tätorter har dock avtagit. Halterna av sot minskade från 
vintern 1986/87 till vintern 2002/03 med 49 procent. Un-
der vinterhalvåret 2002/03 klarades miljökvalitetsnormen 
för svaveldioxid och gränsvärdet för sot medan miljökvali-
tetsnormerna för kvävedioxid och partiklar överskreds vid 
fl era vägar. Halterna varierar från ett år till ett annat efter-
som halterna av luftföroreningar även beror på faktorer 
som ventilationsförhållanden, temperatur och intransport 
av föroreningar från andra regioner och länder.

Miljöindex för luftkvalitet i tätorter kan inte redovi-
sas för partiklar (PM10) och kolmonoxid eftersom mät-
ningar av dessa ämnen inte varit så vanliga. I gaturum 
i Stockholm och Malmö har halten av kolmonoxid inte 
överskridit miljökvalitetsnormen. Normen för partiklar 
har överskridits på Hornsgatan i Stockholm och troli-
gen i gaturum i andra städer som inte har mätt halterna. 
För halterna av partiklar går det inte att utläsa några tyd-
liga trender utifrån de resultat som fi nns redovisade från 
Stockholm och Göteborg, vilka är de städer som har de 
längsta mätserierna. 79

Buller

För 4 700 personer, som tidigare har varit utsatta för buller 
från vägtrafi k över 55 dB(A) utomhus längs det statliga 
vägnätet, har under året åtgärder vidtagits så att buller-
nivån nu understiger 30 dB(A) inomhus. Av dessa hade 
2 600 nivåer över 65 dB(A) utomhus och 700 av dessa 
har också fått minskat buller utomhus. Längs de statliga 

79

78

RESULTAT

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Ej uppfyllt

* Resterande andelen omfattar utsläpp på landsbygd
** EMV = emissionsmodell vägtrafi k
 TCT = trafi kcancerframkallande ämnen i tätort. Genom sammanviktning av olika
 cancerframkallande ämnen (bensen, bens(a)pyren, eten, propen m.fl .) har med hjälp  
 av deras utsläpp och riskfaktorer ett index för cancerframkallande ämnen bildats.
 Förändringen av utsläppen av cancerframkallande ämnen avser detta index.

Utsläpp av luftföroreningar 2003

Vägtrafi ken
totalt

Lätta 
fordon 

(%)

Tunga 
fordon 

(%)

I tätort* 
(%)

Förändring 
jämfört med 

2002 (%)

Modell
**

Koldioxid 19 megaton 73 27 40 +1 EMV
Kväveoxider 92 kiloton 40 60 33 -7 EMV
Kolväten 68 kiloton 96 4 64 -10 EMV
Svavel 0,2 kiloton 88 12 44 0 EMV
Cancerframkallande 
ämnen i tätort -10 TCT
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 vägarna fanns vid utgången av året 16 700 personer som är 
utsatta för trafi kbuller över 65 dB(A) utomhus, vilket med-
för att de även är utsatta för buller över 30 dB(A) inomhus. 
Med nuvarande åtgärdstakt kommer målet att åtgärda in-
omhusmiljön för samtliga boende med över 65 dB(A) san-
nolikt inte att nås till år 2005, men troligen till 2007.

Vägverket har ingen fortlöpande uppföljning av bul-
lerutsatta personer längs kommunala gator. Enligt tidigare 
uppskattning är totalt ca 215 000 personer utsatta för bul-
ler över 65 dB(A) utomhus. Genom den ökande trafi ken 
tillkommer nya bullerutsatta personer.

Vägverket bedömer att totala antalet bullerutsatta inom 
vägtransportsektorn minskat under året tack vare de bul-
lerskyddsåtgärder som vidtagits. Minskningen på statligt 
vägnät och osäkerheten på det kommunala vägnätet gör att 
målet sammantaget bedöms vara delvis uppfyllt. 80

Vattentäkter och vattenskyddsområden

Inom ramen för ett långsiktigt program har sedan år 1995 
124 konfl iktpunkter mellan statliga vägar och större vat-
tentäkter åtgärdats, varav 15 under år 2003. 81

2003 (2002) rapporterades 20 (0) stora vattentäkter, va-
rav en är reservvattentäkt, påverkade av vägsalt och med 
kloridhalter över 50 mg/l. Målet har därmed ej uppfyllts. 
Antal anslutna vattenbrukare som berörs är 32 000 perso-
ner. Någon fullständig kartläggning av de vägnära vatten-
täkterna och deras tillstånd är emellertid inte gjord. 

För att minska påverkan av salt har olika åtgärder vidta-
gits, framför allt minskad saltning, effektivare snöröjning 
och alternativa halkbekämpningsmetoder. Även tätning 
av vägdiken har utförts för att leda bort vägdagvatten från 
känsliga områden. Vad gäller saltanvändningen under året 
och åtgärder för att minska denna, se kapitlet Vägverkets 
insatser, Statlig väghållning. 

Miljöfarligt och icke förnyelsebart material

År 2003 förbrukade Vägverket 2,0 (2,5) miljoner ton na-
turgrus. Målet om minskad användning av naturgrus är 
därmed uppfyllt. 82

Under 2003 har 96 procent av upprivna beläggnings-
massor återvunnits. Detta motsvarar 542 000 ton. Därav 
har 63 procent återvunnits till ny beläggning och 37 pro-
cent har använts till andra ändamål. En del av detta fi nns i 
mellanlager för återanvändning kommande år. Under 2003 
deponerades 20 000 ton upprivna beläggningsmassor.

Beläggningsmassor som innehåller stenkolstjära måste 
ibland specialhanteras. Rekommendationer har utarbetats 
för hantering av tjärhaltiga beläggningsmaterial med råd 
om mellanlagring och metoder för återvinning.

Lokalisering av nya transportanläggningar 

Relativt få vägar som byggts i ny sträckning under det se-
naste året har öppnats för trafi k under det senaste året. En 
orsak är att tillgängliga resurser i hög grad har använts för 
trafi ksäkerhetshöjande åtgärder, bl.a. separering av mot-
riktade körfält genom räckesuppsättning. En anledning 
är att den strategi som används för åtgärdsanalyser inom 
Vägverket leder till att andra åtgärder än nybyggnad ofta 
föreslås och genomförs.

Vägverket har dock ambitionen att både anpassa nya 
vägar väl till den aktuella landskaps- eller stadsbilden, 
och att utforma såväl ny- som ombyggd väg på ett bra 
sätt. Som stöd för detta arbete fi nns bl.a. en handledning 
för upprättande av gestaltningsprogram.

Under året har stödet för arbete med miljökon-
sekvensbeskrivningar (MKB) förbättrats genom att nya 
handböcker färdigställts inom områdena Regler och be-
stämmelser, Metodik och analys samt Bedömning. Med 
anledning av detta har MKB-utbildning genomförts för 
både egen personal och konsulter.

80 PERSONER UTSATTA FÖR VÄGTRAFIKBULLER ÖVER 65 dB(A) UTOMHUS 
LÄNGS DET STATLIGA VÄGNÄTET OCH SOM ÅTERSTÅR ATT ÅTGÄRDA
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Arbete med vattenskydd längs rv 45 söder om Sunne

 Åtgärdade konfl iktpunkter med vattentäkter 

1999 2000 2001 2002 2003

Antal åtgärdade konfl iktpunk-
ter mellan statliga vägar och 
stora vattentäkter 3 1 16 13 15

 Användning av naturgrus

1999 2000 2001 2002 2003

Naturgrusförbrukning, miljoner ton 4,3 3,1 4,0 2,5 2,0
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Metodik och datorstöd för uppföljning av investe-
ringsåtgärder har utarbetats i samarbete med Banverket. 
Testverksamhet påbörjas 2004.

De handböcker som idag styr planering och projekte-
ring är under omarbetning. Vid omarbetningen införs ett 
starkare krav om förtydligande av problembild och for-
mulering av de mål (syften) som ska nås med projektet. 
Denna åtgärd är till stor del ett resultat av projektet ”Mål 
och mått för natur- och kulturvärden”. Ett av målområ-
dena är vägarkitektur och gestaltning. Arbetssättet inne-
bär att grundläggande mål läggs fast i samverkan med 
berörda intressenter. Vägens lokalisering avgörs sedan i 
en konstruktiv dialog med företrädarna för olika intres-
sen, och mot bakgrund av fastlagda mål.

ETT JÄMSTÄLLT TRANSPORTSYSTEM

MÅL FÖR 2003 RESULTAT

Målet är ett jämställt vägtransportsystem,  
som är utformat så att det svarar mot både 
kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor 
och män skall ha samma möjligheter att 
påverka vägtransportsystemets tillkomst,   
utformning och förvaltning, och deras  Delvis
värderingar skall tillmätas samma vikt. uppfyllt

Målet är en jämn fördelning av makt och  
infl ytande mellan kvinnor och män inom  Delvis
vägtransportområdet. uppfyllt

Viktiga utgångspunkter i arbetet med att konkretisera 
detta mål är:

• samma möjligheter till ekonomiskt oberoende

• lika villkor och förutsättningar i fråga om företa-
gande, arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjlighe-
ter i arbetslivet

• lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveck-
ling av personliga ambitioner, intressen och talanger

• frihet från könsrelaterat våld.

Kvinnors och mäns resmönster

Skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster kan ex-
empelvis förklaras av roller i hushållen, yrke, tillgång till 
bil och inkomst.  

Män och kvinnor gör ungefär lika många resor i ge-
nomsnitt medan aktivitetsmönstret skiljer sig åt. Män är 
i högre grad heltidsanställda och har större tillgång till 
bil och körkort. Nästan lika många kvinnor som män för-
värvsarbetar men kvinnorna deltidsarbetar i betydligt 
större utsträckning.

En ojämställd fördelning mellan hemarbete och för-
värvsarbete avspeglar sig även i resmönstren. Mäns re-

sande är i högre grad förknippat med arbete. De gör fl er 
arbets- och tjänsteresor. Kvinnors resande innehåller en 
högre andel inköps- och serviceärenden. 

Män kör bil i betydligt högre utsträckning än kvinnor, 
medan kvinnor i högre utsträckning än män åker kollektivt 
eller färdas i bil som passagerare. Några faktorer som kan 
påverka användningen av bil är lokalisering av arbetsplat-
ser i förhållande till bostaden, olika typer av förmåner via 
arbetet, t.ex. parkeringsmöjligheter vid arbetsplatsen, till-
gång till tjänstebil och möjlighet till bilavdrag.

Generell kunskap om kvinnors och mäns rörlighet i 
olika delar av landet saknas och vidare forskning behövs 
inom detta område. 83 84

Kvinnors representation och infl ytande inom 
vägtransportområdet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka 
transportsystemet och både kvinnors och mäns kompetens 
ska tas tillvara. Detta förutsätter att kvinnor och män är 
lika representerade i de funktioner och organ som plane-
rar och beslutar om transportsystemets utformning. Någon 
fullständig kartläggning av hur Vägverkets könsrepresen-
tation ser ut i externa arbetsgrupper är inte gjord.

GENOMSNITTLIG RESLÄNGD PER DELRESA I OLIKA
ÄRENDEN, REDOVISAT FÖR MÄN OCH KVINNOR 

Källa: Riks-RVU/RES 1994–2001
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I slutet av 2003 gjordes en uppföljning av antalet an-
ställda kvinnor respektive män på Vägverkets regionala 
avdelningar som till stor del arbetar med strategiska pla-
neringsfrågor. De representerar ofta Vägverket i extern 
verksamhet i t.ex. arbets- och samverkansgrupper. Upp-
följningen visade att ca 40 procent var kvinnor. Målet be-
döms vara delvis uppfyllt. 

Värderingar och attityder om vägsystemets utformning

Enligt Kollektivtrafi kbarometern1 och andra undersök-
ningar är kvinnor mer positiva till kollektivtrafi ken än 
män och i högre utsträckning beroende av den för sina 
resor. Det är viktigt att tryggheten inom kollektivtrafi ken 
förbättras och att kollektivtrafi ken utformas med hänsyn 
till detta. På samma sätt är miljön runt kollektivtrafi ken 
betydelsefull. Vägen till och från hållplatser eller statio-
ner upplevs generellt som mer otrygg än kollektivtrafi ken 
och stationsmiljöerna i sig2. 

Ett sätt att mer påtagligt ta hänsyn till kvinnors värde-
ringar kopplat till kollektivtrafi kresandet är att i planering 
och utvärdering av transportsystemet använda sig av olika 
kvalitativa värderingar av varierande indikatorer3. Exem-
pel på några sådana indikatorer är busshållplatser, vänt-
salar, tidtabeller och turtäthet, enkla system, säkerhet och 
trygghet samt förare och personal.

Kvinnor och män använder vägtransportsystemet olika 
och fl er män än kvinnor påverkar vägplaneringen vid sam-
rådsmöten och i beslutande grupper. Under året har rap-
porten ”Jämställdhet i vägtransportsystemet – jämställd 
vägplanering” färdigställts. Rapporten tar upp jämställd-
heten i samband med en pågående vägutredning, föreslår 
hur man ska få fl er kvinnor till samrådsmöten, skissar en 
modell för social konsekvensbeskrivning och åskådliggör 

med bilder trygghetsbefrämjande åtgärder vid kollektiv-
trafi khållplatser.

Sammantaget gör Vägverket bedömningen att denna 
del av målet är delvis uppfylld.

ÖVRIGA MÅL OCH ÅTERRAPPORTERING

MYNDIGHETSUTÖVNING

MÅL FÖR 2003

Målet är att Vägverket successivt skall 
minska kötiderna för kunskapsprov 
och körprov så att kötiderna från och 
med den 1 juli 2003 är högst tre veckor 
vid första och andra provtillfället för 
respektive prov. I övriga fall skall kö-
tiden endast i undantagsfall överstiga 
sex veckor.

Målet är att à-priserna för serviceåta-
gandena trendmässigt skall minska.

Den genomsnittliga sammanlagda kötiden för kunskaps-
prov blev 4,1 (3,3) veckor och för körprov 3,8 (4,3) veckor. 
Målet har därmed inte uppnåtts. 

Kundnöjdheten är trots kötiderna hög. En undersök-
ning bland 600 körkortsaspiranter under hösten 2003 gav 
ett nöjdkundindex på 72. Vägverkets totala nöjdkundin-
dex bland allmänheten var 52.

Variationerna i väntetider för förarprov är stora i lan-
det. Säsongsvariationer i väntetiderna har funnits under 
2003. Den sedvanliga ökningen av väntetider under som-
marmånaderna, beroende på ökad efterfrågan i kombina-
tion med semesterperiod, har inträffat även under 2003.

RESULTAT

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

1 SLTF:s rikstäckande kvalitets- och attitydundersökning
2 Källa: Kollektivtrafi k med människan i centrum, SOU 2003:67
3 Källa: Persontransporternas ”vita fl äckar” – om arbetspendling med kollektivtrafi k ur ett genusperspektiv, synopsis, Tora Friberg 2003
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Under året har ett antal åtgärder vidtagits i syfte att korta 
köerna. Militära förarprövare har lånats in i stor omfattning. 
Trafi kinspektörer har lånats ut mellan kontoren och fl er as-
sistenter har utbildats för att kunna förrätta kunskapsprov. 
Vid samtliga förarprovskontor har införts ”sista minuten” 
prov. Det innebär att kunder kan beställa tid och utföra prov 
samma dag genom utnyttjande av lediga tider som uppstått 
genom återbud. Tjänsten har blivit mycket uppskattad.

Under året har 22 nya trafi kinspektörer utbildats. Re-
kryteringen till storstadsområdena har prioriterats. Effek-
ter, i form av kortare väntetider, har redovisats framförallt 
i Stockholmsområdet. 

Medelväntetiden för körprov i hela landet var år 2001 
39 dagar, år 2002 30 dagar och år 2003 27 dagar. 85

Medelväntetiden för kunskapsprov i hela landet var år 
2001 34 dagar, år 2002 23 dagar och år 2003 28 dagar. 86

Efterfrågan på körkortsprov har ökat under året. Långa 
väntetider beror bl.a. på att antalet omprov ökat. Antalet kör-
prov och kunskapsprov var 218 600 (198 200) respektive 
257 400 (224 400). Fortfarande fi nns det stora skillnader i 
andelen godkända prov mellan trafi kskoleutbildade och pri-
vatutbildade elever. För båda kategorierna är trenden nega-
tiv och sämst utveckling har kunskapsprov. 87
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À-priser för olika verksamheter redovisas närmare i 
kapitlet Vägverkets insatser, Myndighetsutövning. Kost-
naden per ärende har trendmässigt minskat för två av de 
redovisade verksamheterna, ökat i två fall och är oföränd-
rad i fyra fall. 

Serviceåtagande finns för produktion och leverans 
av registreringsskyltar, tillverkning och leverans av kör-
kort samt för väntetid till förarprov (uppdelat på körprov 
och kunskapsprov). Serviceåtagandet för väntetid till fö-
rarprov uppfylls ej. Andelen uppfyllda serviceåtaganden 
inom myndighetsutövning är därmed 67 procent. À-pri-
serna har trendmässigt minskat för registreringsskyltar 
och kunskapsprov, ökat för körprov och är oförändrade 
för körkort. Målet är därmed delvis uppfyllt.

STATLIG VÄGHÅLLNING

MÅL FÖR 2003

Målet är att produktiviteten för drift- 
och underhållsverksamheten skall 
öka.

Produktivitet
Vägverket gör den sammanlagda bedömningen att pro-
duktiviteten för drift- och underhållsverksamheten inte 
har förändrats nämnvärt under 2003.

Av den totala underhållsvolymen utgör beläggnings-
underhållet mer än 60 procent. À-priset för belagd väg har 
varierat under de senaste åren och beror i stor utsträckning 
på hur beläggningsinsatserna sammansätts. Inriktningen 
under året att motverka eftersläpningen på det belagda 
vägnätet har medfört val av mer varaktiga åtgärder men 
som samtidigt är mer kostnadskrävande på kort sikt. Även 
aktuell marknadssituation, klimatförhållanden (främst un-
der tjällossningen), bitumenpris och andra faktorer påver-
kar à-priset. 88 

À-priset för drift och underhåll av grusväg har i re-
ella termer sjunkit under femårsperioden. Anledningen 
är i första hand successivt högre prioritet för andra drift- 
och underhållsåtgärder. Detta har medfört en sämre stan-
dard för trafi kanter och en ökad eftersläpning avseende 
underhåll. 89

À-priset för färjetrafi ken har varit oförändrat när det 
gäller kostnad per tur och retur. Detta beror främst på att 
den minskande kapitalkostnaden för den åldrande färje-
fl ottan uppvägs av andra stigande kostnader som exem-

Byggnation av en 230 meter lång betongtunnel vid Lilla Bommen i Göteborg (del av Götatunneln)

RESULTAT

Delvis uppfyllt
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pelvis priset på drivmedel och för personal. À-priset per 
skeppat fordon har sjunkit kontinuerligt under femårspe-
rioden. Detta beror på trafi kökningen samt att färjornas 
kapacitet har ökat. 90

Projektering och fastställelseprövning
Tillåtlighetsärenden

Regeringen har under året lämnat tillåtlighet för två vägut-
redningar enligt 17 kapitlet miljöbalken. I båda ärendena 
har regeringen begärt kompletteringar av Vägverkets ur-
sprungliga ansökan. 

Regeringen har vidare i fem ärenden beslutat att inte 
vidta någon åtgärd med anledning av Vägverkets ansök-
ningar. I dessa ärenden har verket ursprungligen ansökt 
om att regeringen ska avstå från tillåtlighetsprövning en-
ligt miljöbalken. Efter dels regeringens frågor (remisser), 
dels de slutsatser som verket dragit från tidigare regerings-
beslut i liknande ärenden, har Vägverket ändrat stånd-
punkt och föreslagit att berörda åtgärder, bl.a. nya eller 
ändrade trafi kplatser på motorväg, inte ska anses omfat-
tas av kraven på obligatorisk prövning. Regeringen har i 
sina beslut delat denna uppfattning. 

I ett ärende, som inte har kompletterats före beslut, har 
regeringen avstått från sin prövning enligt miljöbalken.

Andelen beslutade tillåtlighetsärenden som har behövt 
kompletteras eller förtydligas är därigenom 87 procent. 

Fastställelse av arbetsplaner

Av 54 fastställda arbetsplaner har 36 fastställts i det skick 
de kommit in till Vägverket. I 18 ärenden har antingen 

 arbets planerna ändrats under fastställelseprövningen 
 eller visst undantag skett i samband med fastställelsen. 
Andelen arbetsplaner som har behövt kompletterats eller 
ändrats inför beslut uppgår därmed till 33 procent.

Serviceåtagande

Serviceåtagande fi nns för underhåll av vinter- och som-
marväg. Båda serviceåtagandena är uppfyllda och ande-
len uppfyllda serviceåtaganden är därmed 100 procent.

PRODUKTION

MÅL FÖR 2003

Målet är att Vägverket skall bedriva 
en egenregiverksamhet med en lön-
samhet som är jämförbar med bran-
schen i övrigt.

Lönsamheten per kvartal har jämförts med andra före-
tag inom anläggnings- respektive konsultbranschen. Jäm-
förda företags resultat inkluderar i vissa fall utländska 
marknader och bostadsbyggande, vilket försvårar en jäm-
förelse av lönsamheten. En jämförelse av utfallen t.o.m. 
tredje kvartalet 2003 visar att Vägverket Produktion har 
en något sämre lönsamhet än konkurrenterna medan Väg-
verket Konsult ligger i linje med konkurrenterna. Målet 
bedöms därför vara delvis uppfyllt.

88

89

90

RESULTAT

Delvis uppfyllt

* Kostnader för översvämningar, 50 miljoner kronor, är borträknade

Kostnader för drift och underhåll av grusvägar

1999 2000 2001 2002 2003

Kostnad mkr 462 475 460* 454 439
Kostnad mkr, prisnivå 2003 539 528 490 468 439
Total längd km 21 436 21 226 21 012 20 736 20 731
À-pris, kr/m 22 22 22 22 21
À-pris, prisnivå 2003, kr/m 25 25 23 23 21

Nyckeltal för analys av färjetransporter på det statliga vägnätet

Mått 1999 2000 2001 2002 2003
À-pris, kr per t.o.r. 675 707 736 744 767
À-pris, kr per t.o.r., prisnivå 2003 788 787 783 768 767
À-pris, kr per skeppat fordon 36 37 38 38 36
À-pris, kr per skeppat fordon, prisnivå 2003 42 41 41 39 36

* Exklusive rekonstruktion
** Kostnader för översvämningar, 116 miljoner kronor 2000 och 250 miljoner kronor 2001,  
 är borträknade

Nedlagda kostnader för underhåll av belagd väg*

1999 2000 2001 2002 2003

Kostnad mkr 1 495 1 853** 1 671** 2 007 2 327
Kostnad mkr, prisnivå 2003 1 745 2 060 1 780 2 070 2 327
Total belagd yta under året, 
miljoner m2 27 30 35 34 33
À-pris, kr/m2 55 62 47 59 73
À-pris, prisnivå 2003, kr/m2 65 69 51 61 73
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Vägverket måste vara en attraktiv arbetsplats 
om vi ska klara kompetensförsörjningen när 
40-talisterna går i pension. Vi möter detta med 
traineeprogram och vägvalsseminarier för yngre 
medarbetare, men också med program för ledar-
utveckling för både blivande, nya och erfarna 
chefer.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH NÖJDA MED-
ARBETARE

LÅNGSIKTIGT MÅL

• Vägverket ska vara en attraktiv arbetsgivare, dels för att 
kunna behålla de medarbetare vi har, dels för att kunna locka 
till oss nya medarbetare i konkurrens med andra

• Vägverket ska öka mångfalden

• Kompetensförsörjningsprocessen ska stärkas på verkets 
enheter

Inriktningen har liksom tidigare år varit att långsiktigt 
förbättra förutsättningarna att rekrytera kvalifi cerad ar-
betskraft. Vägverkets varumärke på arbetsmarknaden ska 
stärkas, vilket sker genom insatser riktade såväl till de 
egna medarbetarna som till studenter och andra blivande 
medarbetare.

Under 2003 påbörjades projektet ”Attraktiv arbetsgi-
vare” som har som mål att öka Vägverkets attraktionskraft 
som arbetsgivare bland unga och studenter och därmed 
öka intresset för utbildningar som är strategiskt viktiga 
för Vägverkets framtida kompetensförsörjning. En förut-
sättning för att nå dessa mål är engagemang och samver-
kan. Därför har projektet kontaktpersoner på Vägverkets 
olika enheter. 

Vi använder oss av två typer av mätningar för att be-
döma attraktiviteten, dels Företagsbarometern, dels med-
arbetarenkäten. Dessutom genomförs avgångsintervjuer 
med alla som slutar för att få underlag till förbättringar 
av olika slag.

Från år 2000 samordnas mångfalds- och jämställd-
hetsarbetet integrerat med kompetensförsörjningen i 
verksamhetsplaneringen. Det aktiva arbetet i verket be-
drivs enhetsvis med utgångspunkt i den centrala planen 
och de lokala förutsättningarna. Ett exempel på åtgärd 
i den centrala planen är översyn av rekryteringsrutiner 
och annonsformuleringar så att dessa bidrar till att öka 
mångfalden.

Som stöd för det enhetsvisa arbetet med kompetens-
försörjning och för att förbättra resultaten i medarbetar-
enkäten genomförs centrala program inom strategiskt 
viktiga områden.

MÅL FÖR 2003

• Nöjdmedarbetarindex i medarbetarenkäten ska vara högre 
än 60 och svarsfrekvensen ska öka med minst 5 procenten-
heter

• Högre ranking än 2002 i Företagsbarometern

• Ökad andel kvinnliga chefer

Medarbetarenkäten

Under 2003 genomfördes den fjärde mätningen av nöjd-
medarbetarindex (NMI). NMI blev 60 för hela Vägverket. 
Andelen svarande ökade från 72 till 81 procent. 91

Variationerna mellan enheterna är stora. Sammantaget 
uppvisar det nya huvudkontoret de bästa värdena, följt av 
regionerna och Vägverket Konsult. Kvinnor är mer nöjda 
än män och högutbildade mer nöjda än medarbetare med 
kortare utbildning. Bästa betygen får Vägverket inom del-
områdena relationer och arbetsinnehåll/organisation. Spe-
ciellt utpekade förbättringsområden 2003 har varit stress, 
erkänsla och ersättning. För dessa delområden har vär-
dena förbättrats mest jämfört med tidigare år. 

Samtliga mål för 2003 uppnåddes därmed. 

Företagsbarometern

Vägverkets attraktivitet följs årligen upp genom fl era mät-
ningar av ungdomars och studenters attityder. En av dessa 
mätningar är Företagsbarometern där Vägverket 2002 ran-
kades som den 37:e mest attraktiva arbetsgivaren på tek-
nologernas lista över ideala arbetsgivare. För 2003 blev 
Vägverkets placering 42. Målet uppnåddes inte.

91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NMI (Index) Svarsfrekvens

1998 2001 2002 2003

NMI Svarsfrekvens

NÖJDMEDARBETARINDEX (NMI)

VÅRA MEDARBETARE

VÅRA MEDARBETARE



Kvinnliga chefer

Bland interna mål i Vägverket finns nu även mål om 
mångfald. Främst gäller det variablerna kön och ålder där 
målet är att fl er kvinnor och yngre ska ingå i lednings- och 
styrgrupper. Årets mål om ökad andel kvinnliga chefer är 
uppfyllt, då andelen ökat från 9 till 15 procent.

Särskilda satsningar 2003
Traineeprogram

Under 2003 startade det fjärde traineeprogrammet. Till 
12 tjänster kom totalt 800 ansökningar. De 7 män och 5 
kvinnor som anställdes får en 18 månader lång introduk-
tion inom Vägverkets olika verksamheter. Till de tidigare 
programmen 2000–2002 rekryterades totalt 79 ungdomar, 
44 män och 35 kvinnor. Av dessa arbetar 74 fortfarande 
kvar i verket.

Ledarförsörjningsprogram

Utvecklingsprogrammet Nya ledare är ett mycket attrak-
tivt program som ingår i ledar- och expertförsörjningen 
inom Vägverket. Fram till maj 2003 har åtta program ge-
nomförts med sammanlagt ca 135 kursdeltagare. Hösten 
2003 startades ytterligare tre program med totalt 54 del-
tagare. Detta program avslutas i maj 2004. 

Programmet Vägval startades 1997 och sedan dess har 
efterfrågan varit stor. I vägvalsprogrammet får unga med-
arbetare stöd i sitt val av karriär inom verket. Totalt har 18 
program genomförts varav tre startades under 2003. 

Specialistutveckling

Intresset för det specialistutvecklingsprogram som star-
tade 2001 har varit mycket stort. Under 2003 slutfördes 
omgång tre, omgång fyra startade och slutfördes och om-

gång fem startade. Av de totalt 62 medarbetare som har 
deltagit är 18 kvinnor.

PERSONAL

Förutom tillfällig och tillsvidareanställd egen personal 
inom nya huvudkontoret och stödenheter i Borlänge samt 
regionerna har Vägverket köpt resurser i form av konsul-
ter motsvarande 494 årsarbetskrafter. Konsulterna utgör 
därmed ca 16 procent av egna resurser. 92 93 

Egen personal

Möjligheten att åstadkomma strukturella förändringar i 
personalsammansättningen är helt avhängigt personalom-
sättningen. Vi har fortfarande en relativt låg extern rör-
lighet, vilket leder till att förändringarna hittills har varit 

92
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Årsarbetskrafter, samtliga enheter exkl. affärsenheterna

1999 2000 2001 2002 2003

Tillsvidareanställda 2 516 2 420  2 573 2 672 2 817
Visstidsanställda 193 86  130 159 225
Summa 2 709 2 506 2 703 2 831 3 042

Årsarbetskrafter, affärsenheterna

 1999 2000 2001 2002 2003

Tillsvidareanställda 3 761 3 945 3 700 3 622 3 524
Visstidsanställda 627 279 344 443 574
Summa 4 388 4 224 4 044 4 065 4 098

Antal anställda (tillsvidare)

1999 2000 2001 2002 2003

Samtliga enheter exkl. 
affärsenheter 2 652 2 644 2 812 2 957 3 037
Affärsenheter 3 782 3 830 3 669 3 591 3 537
Vägverket totalt 6 434 6 474 6 481 6 548 6 574



små. Trenden är att vi får fl er kvinnor, lägre medelålder, 
högre grundutbildning och fl er medarbetare med annan 
bakgrund än svensk. 94 

Anpassning och avveckling

Under året har Vägverkets interna arbetsförmedling, VIA, 
arbetat med totalt 189 (152) medarbetare. Anpassnings-
programmet syftar till att ta hand om personal som har bli-
vit övertalig, främst på grund av Vägverket Produktions 
konkurrensutsättning. Av dessa medarbetare har 9 (4) lot-
sats över till annat arbete inom Vägverket, 11 (9) personer 
har avgått genom frivillig pensionsersättning och 85 (62) 
har sagts upp. För 84 (77) personer har man hittat andra 
lösningar, t.ex. ålders- eller sjukpension. Dessutom har 81 
(0) medarbetare beviljats delpension enligt det nya pen-
sionsavtalet PA03. 

Sjukfrånvaro 

Nya rutiner för rehabiliteringsarbetet har införts för att 
effektivisera och förbättra kvaliteten. Varje tertial görs en 
uppföljning att Vägverkets enheter har genomfört reha-
biliteringsutredningar för de medarbetare som det krävs 
för. 95 96

Mål 2004

• NMI ökar till 62 eller högre

• Individuella utvecklingssamtal har genomförts med 
minst 80 procent av personalen

• 100 procent av fastlagda åtgärder mot mobbning och 
trakasserier är genomförda 

• Rankingen bland teknologer i företagsbarometern 
har stigit till 35

• Dokumenterad utvecklingsplan fi nns för minst 
60 procent av medarbetarna inom myndighetsdelen 
respektive affärsenheterna

• Andelen kvinnliga medarbetare i affärsenheterna 
ökar till 15 procent

• Ökad andel kvinnliga chefer

• Andelen medarbetare med annan etnisk bakgrund 
än svensk ökar till 5,3 procent.

Måluppfyllelsen mäts i medarbetarenkäten.

Mål 2005 och 2006

Ett av Vägverkets mål för förändringsarbetet 2003–2007 
är att vara bland de 20 mest attraktiva arbetsgivarna år 
2005. Måluppfyllelsen mäts i Företagsbarometern.

I Strategisk plan för Vägverket 2004–2013 anges som 
strategiskt mål att Vägverkets medarbetare ska vara mo-
tiverade, kompetenta och innovativa. För att uppnå detta 
har två strategiska delmål satts upp:

• Vägverket och transportsektorn ska erbjuda attraktiva 
och utvecklande arbetsuppgifter som lockar till sig 
kreativa, dugliga och kompetenta människor.

• Vägverket ska vara attraktiv arbetsgivare genom att:

 - erbjuda konkurrenskraftiga löne- och 
 anställningsvillkor

 - erbjuda goda karriär- och utvecklingsmöjligheter

 - präglas av jämställdhet och mångfald.

94 95

96
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* Vägverket övergår fr.o.m. 2003 att redovisa sjukfrånvaron i procent av schematid (total
 ordinarie arbetstid) i enlighet med den nya lagstiftningen

Nyckeltal

Samtliga enheter exkl. 
affärsenheterna

Affärsenheterna

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Sjukfrånvaro, procent
av schematid* 3,4 3,8 4,2 4,3 4,3 4,3
Sjukfrånvaro, dagar/
anställd 9,9 8,5 8,8 9,6 11,2 9,5 9,4 10,8
Övertid, tim/anställd 38 33 28 25 25 67 61 51 51 47
Personalomsättning 2,4 4,9 4,9 2,8 2,4 3,6 5,7 5,8 4,7 3,9

* Mätningar görs med medarbetarenkäten

Mångfalden i Vägverket

Totalt
1999

Totalt
2000

Totalt
2001

Totalt
2002

Totalt
2003

Affärs-
enheter

Samtliga 
enheter 

exkl. 
affärs-

enheter
Kön (procent)        
Kvinnor 22,1 22,0 23,0 23,9 24,6 11,6 39,6
Män 77,9 78,0  77,0 76,1 75,4 88,4 60,4
Chefer (procent)     
Kvinnor 9,0 11,0 10,3 9,1 15 4 26 
Män 91,0 89,0 89,7 90,9 85 96 74 
Ålder (procent)     
–29 6,2 7,1 6,4 6,3 6,2 6 6,4 
30–39 19,6 20,6 21,0 21,8 21,9 22 21,9 
40–49 22,9 21,6 23,2 23,7 24,1 24 24,2 
50–59 44,6 41,9 41,6 39,0 36,9 39,6 33,7 
60–69 6,7 8,9 7,8 9,2 10,9 8,4 13,8
Utbildning (procent)      
Grundskola 31,1 32,5 35,0 33,4 34 44 22
Gymnasium 46,8 45,9 44,2 44,7 43 42 46
Högskola 22,1 21,6 20,8 21,9 23 14 33
Kulturell bakgrund 
(procent)* 

     

Svensk 95,4 95,0 94,9 96,1 93,3
Nordisk exkl. svensk 2,6 2,7 2,8 2,3 3,5
Europeisk exkl. nordisk 1,2 1,4 1,5 0,8 2,2
Utomeuropeisk 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0

* Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sjukfrånvaro >60 dagar 
** För kön och åldersgrupper redovisas sjukfrånvaron i procent av respektive grupps
 sammanlagda ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaro (procent av schematid)

1/7 2003–
31/12 2003, %

Totalt 4,2
Andel långtidssjuka* (>60 dagar) 46,2
Män** 3,5
Kvinnor 6,4
<30 år** 2,0
30–49 år 3,2
50– 4,7
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FINANSIERING AV VÄGVERKETS VERKSAMHET, MKR

I lånevolymen 2003 ingår totalt 599 miljoner kronor som avser förskotteringar med 
Vägverket som huvudman samt lånefinansierade bidrag om 99 (374) miljoner kronor 
avseende Göteborgsöverenskommelsen. Av anslagen avser 390 (296) miljoner kronor 
betalningar av räntor och återbetalning av lån för vägar.

EKONOMISK REDOVISNING

Vägverket utnyttjade 2003 anslag på 15,2 mil-
jarder kronor för sin verksamhet. Dessutom fi -
nansieras viss verksamhet direkt genom avgifter 
och genom intäkter från uppdragsverksamhet. En 
del vägprojekt och andra investeringar fi nansie-
ras genom lån.

EKONOMISKA KOMMENTARER 

FINANSIERING 97

Vägverkets intäkter består i huvudsak av anslag, avgifts-
intäkter från offentligrättslig verksamhet och uppdrags-
verksamhet. Verksamhet som fi nansieras genom lån kan 
bedrivas ett år medan intäkterna fl yter in först senare, nor-
malt i form av anslag.

Det totala anslagsutnyttjandet under året uppgick till 
15 179 (14 497) miljoner kronor. Av detta har 5 397 mil-
joner kronor belastat investeringsanslaget och 6 238 mil-
joner kronor har belastat drift- och underhållsanslaget. 
Resterande 3 544 miljoner kronor har i huvudsak belas-
tat anslagen för sektorsuppgifter, administration och myn-
dighetsutövning.

Den anslagsfi nansierade verksamheten underskrider 
tilldelade anslag med 553 miljoner kronor. Anslaget ”Från 
EU-budgeten fi nansierade stöd till transeuropeiska nät-
verk” har underskridits med 112 miljoner kronor. Detta 
belopp kan inte tillgodoräknas som disponibla medel 
kommande år varvid det reella underskridandet av tillde-
lade anslag blir 441 miljoner kronor.

97

Administrationskostnaderna har minskat med 47 mil-
joner kronor jämfört med år 2002. Anslagsunderskridandet 
för år 2003 uppgår till 38 miljoner kronor. Kostnads-
minskningen beror bland annat på att tidigare påbörjade 
projekt resulterat i effektivare rutiner. För anslaget Väg-
hållning och statsbidrag har kostnaderna underskridit an-
slagen med 402 miljoner kronor. Besparingar har skett 
för att klara regeringens restriktioner i regleringsbrevet. 
Inom anslagsposten Statlig väghållning fi nns inplanerade 
över- och underskridanden som tar ut varandra.

Vägverkets totala intäkter för offentligrättslig verk-
samhet – som bl.a. omfattar avgifter för förarprov, regis-
terhållning för fordon samt tillverkning av körkort och 
registreringsskyltar – uppgår till 659 miljoner kronor. 

Vägverkets uppdragsverksamhet bedrivs huvudsakli-
gen i verkets affärsenheter och vid Trafi kregistret. De to-
tala intäkterna för uppdragsverksamheten uppgår under 
2003 till 2 145 miljoner kronor.

Vägverket lånefi nansierar anläggningstillgångar och, 
genom särskilda regeringsbeslut, vissa investeringar i 
infrastrukturen. Lånen för dessa ändamål tas upp hos 
Riksgäldskontoret. Den sammanlagda upplåningen hos 
Riksgäldskontoret för investeringarna uppgår till 6 145 
miljoner kronor. 

Överfartsbro på befi ntlig bro, en kostnadseffektiv lösning där  trafi ken kan 
passera medan arbete pågår
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Även utbyggnaden av särskilda trafi klösningar i Stock-
holm och Göteborg fi nansieras med lån. Lånen tas upp 
av Stockholmsleder AB och Göteborgs trafi kleder AB för 
Vägverkets räkning. Upplåningen begränsas genom de ga-
rantiramar som regeringen beslutat om. Avseende Södra 
länken fi nns en större tvist med NCC. 98 99

För lån hos Riksgäldskontoret är den genomsnittliga 
återstående löptiden 1 566 (1 123) dagar, för lån hos Stock-
holmsleder AB är den 1 445 (2 257) dagar och för lån hos 
Göteborgs trafi kleder AB är den 1 348 (1 287) dagar. 

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

Periodens kapitalförändring uppgår till -2 850 (-3 072) 
miljoner kronor. Av denna har -2 592 miljoner kronor upp-
kommit genom avskrivningar på väganläggningar. Årets 
resultat av lånefi nansierade bidrag uppgår till -99 miljo-
ner kronor och har minskat med 275 miljoner kronor på 
grund av förändrad utbyggnadstakt enligt Göteborgsöver-
enskommelsen.

Vägverkets resultatandelar i SVEDAB och SweRoad 
har värderats enligt kapitalandelsmetoden vilket innebär 
att Vägverkets resultat belastas med 164 miljoner kronor.

Den offentligrättsliga verksamhetens resultat uppgår 
till 4 miljoner kronor. Tidigare förskottsinbetalda avgifts-
intäkter på inkomsttitel som skulle ha täckt årets kost-
nader uppgår till 15 miljoner kronor. Dessa intäkter har 
inte kommit Vägverket tillgodo och har därför inte beak-
tats i redovisningen. Kapitalkostnader för de delar av de 
lånefi nansierade trafi klösningarna i Stockholm och Gö-
teborg som öppnats för trafi k belastar resultatet med 50 
miljoner kronor.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Under 2003 har investeringar i väganläggningar gjorts 
till ett värde av 8 872 miljoner kronor. Avskrivningar på 
väganläggningar har skett med 2 592 miljoner kronor. 
Bokfört värde vid årets slut uppgår till 92 430 (86 216) 
miljoner kronor. Årets investeringar i andra materiella an-
läggningstillgångar uppgår till 288 miljoner kronor och 
består till största delen av maskiner och inventarier. Det 
bokförda värdet är 1 235 (1 242) miljoner kronor.

Omsättningstillgångarna har under 2003 ökat med 202 
miljoner kronor och uppgår till 4 683 miljoner kronor. 

Upplåningen i Riksgäldskontoret och lånen för tra-
fi klösningarna i Stockholm och Göteborg ökade under år 
2003 med 3 524 miljoner kronor eller 28 procent.

Vägverkets övriga skulder har ökat med 912 miljo-
ner kronor.

Förskotteringar från kommun eller enskild avser tidi-
gareläggning av vägobjekt. Kommun eller annan trafi k-
huvudman står för fi nansieringen fram till det år objekten 
fi nns med i Vägverkets budget. Av den av regeringen be-
viljade totala förskotteringskostnaden, 1 578 miljoner 
kronor, uppgår de ackumulerade kostnaderna för förskot-
teringarna från kommuner och enskilda vid årets utgång 
till 952 miljoner kronor. 100

BOLAGSVERKSAMHET

Vägverket förvaltar aktier i två bolag som ägs av sta-
ten: Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) 
och Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB). Se 
också kapitlet Kort om Vägverket.

SweRoad

Under året har SweRoad bedrivit verksamhet i ett tju-
gotal länder i Afrika, Mellanöstern, Syd- och Ostasien, 
Centralamerika samt Östeuropa. Omsättningen i bolaget 
under 2003 uppgick till 73 (75) miljoner kronor och re-
sultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 
3,3 (4,0) miljoner kronor. Efter bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick resultatet till 2,4 (1,8) miljoner kronor.
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* Lånen avser fi nansiering av anläggningstillgångar för förvaltningsändamål, vissa  
 broinvesteringar som ersätter färjor samt utbyggnad av vissa vägar
** E 18/20 Örebro–Arboga, E 4 Stora Åby–Väderstad, E 22 Söderåkra–Hossmo, E 4  
 trafi kplats Hallunda

Lånevolym, mkr

1999 2000 2001 2002 2003 Förändring 
2002–2003

Lån hos Riksgäldskontoret* 3 006 3 926 3 310 4 412 6 145 +39%
– varav väg E 6
(Ljungskile–Stenungssund) 928 899 870 841 812
– varav väg E 6
(Svinesundsförbindelse) – – – 154 523
– varav fyra vägprojekt** 1 543 1 538 929 948 948
– varav investeringar i närtid – – – 1 100 2 395
Lån hos Stockholmsleder 
AB 3 079 2 856 4 293 6 071 7 275 +20%
Lån hos Göteborgs
trafi kleder AB 261 390 1 181 2 068 2 655 +28%
Summa 6 346 7 172 8 784 12 551 16 075 +28%



SVEDAB

SVEDAB ägs av staten. Aktierna förvaltas av Vägver-
ket och Banverket med 50 procent vardera. Bolagets 

uppgift är att förvalta de svenska intressena i det hälf-
tenägda Öresundskonsortiet. Verksamheten består av eko-
nomisk koncern- och bolagsförvaltning samt av drift- och 
underhållsförvaltning av de svenska väg- och järnvägs-
anslutningarna till Öresundsbron. Finansieringen av Öre-
sundsbron har skett med lån som garanteras av både den 
svenska och danska staten. Finansieringen av de svenska 
anslutningarna har skett genom lån i Riksgäldskontoret 
(RGK). Lånen för anslutningarna uppgick vid utgången 
av 2003 till 3 360 (3 190) miljoner kronor. Under de inle-
dande åren, efter det att Öresundsbron tagits i drift, redo-
visar SVEDAB stora underskott på grund av att väg- och 
järnvägsintäkterna ännu inte täcker kostnader för avskriv-
ningar och fi nansiella kostnader. 

Enligt ett regeringsbeslut från 2001 ska underskotten 
i SVEDAB täckas med aktieägartillskott. Aktieägartill-
skotten jämte ränta ges i form av betalningsutfästelser. 
Ägartillskotten ska lämnas med 50 procent vardera av 
Vägverket och Banverket. Utöver betalningsutfästelserna 
har Vägverket och Banverket tagit upp ett lån i RGK på 
vardera 85 miljoner kronor för att fi nansiera SVEDAB:s 
underskott år 2000. 

SVEDAB:s behov av kapitaltillskott har för 2003 be-
räknats till cirka 310 (347) miljoner kronor. Till detta 
kommer ränta som för år 2003 har beräknats till 33 (18) 
miljoner kronor. För 2004 budgeteras ett underskott i 
SVEDAB på ca 300 miljoner kronor. Vägverkets andel 
är 50 procent. Totalt beräknas Vägverkets andel av ägar-
tillskotten inklusive ränta uppgå till 623 (458) miljoner 
kronor vid utgången av 2003.

Riksväg genom kenyansk by
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100 Förskotteringar av kommuner och enskilda 2003-12-31 (tkr)

Objektnamn
Vägnummer och namn

Totalt beviljad 
kostnad för 
påbörjade 

objekt, 
2003-12-31

Ackumulerad 
förskottering

minus
amorteringar,

2003-12-31
364 Ersboda–Ersmark 5 000 1 527
Tranebergsbron 486 000 395 000
225 Moraberg–Gärtuna
(Södertälje–AstraZeneca) 90 000 75 000
363 Cirkulationsplats Hissjövägen, Umeå 5 000 3 636
392 Sattajärvi i Pajala 3 500 750
398 Pallakka–Hedenäset 8 000 4 787
E 22 Kristianstad–Fjälkinge 110 000 111 694
27 Aplared–Kråkered 190 000 58 062
48 Borgunda, Skövde 130 000 125 625
2645 Börstig–Alvared 3 000 2 625
2703/2708 Myråsen–Knorren–Hangelösa 10 000 9 620
3058 Lindhult–Hallerud 3 100 3 100
2907 Djurström–Ingelsby 3 100 3 100
172 Högsäter 9 800 11 499
172 Skällsäter–Stora Bön 24 500 19 500
527 Genomfart Rävlanda 4 000 3 347
40 Trafi kplats Kyllared, Borås 100 000 34 826
723 Skärhamn–Kållered, Tjörn 71 000 0
1578 Gång- och cykelväg Tranemo–
Hagatorpet 1 600 1 600
111 Förbi Viken 56 000 2 204
356 Gång- och cykelväg Moråsleden 1 000 1 500
1790 Borgstena–Tämta etapp 2 7 000 5 692
681 Aröd–Vassbo 9 500 9 500
743 Rålanda–Lunden 3 000 3 000
157/1700 Gällstad 2 500 1 513
E 4 Skelleftå–Kåge 183 000 23 877
60 Ornäs–Tallen 35 000 19 396
27/152 Bredaryd, etapp 1 23 000 19 160
Cirkulationsplats Österleden/Lastvägen 600 500

Summa 1 578 200 951 641
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER         

EKONOMISK REDOVISNING

Allmänt

Vägverkets redovisning är upprättad enligt de principer 
och förordningar som gäller för statliga myndigheter. Års-
redovisningen är utformad i enlighet med bestämmelser 
i förordning (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag samt förordning (2000:606) om myndigheters 
bokföring.

Intäkter, kostnader och avräkning mot anslag          

Vägverket tillämpar kostnadsredovisning i enlighet med 
regleringsbrevet för 2003. Detta innebär att i den anslags-
redovisning som Vägverket gör avräknas kostnader och 
eventuella intäkter mot anslagen det budgetår verksam-
heten utförs.

Räntebeläggning av Vägverkets betalningsfl öden        

Vägverkets alla anslag utom transfereringar är räntebe-
lagda. Från och med 2001-07-01 är de offentligrättsliga 
avgifterna som Vägverket disponerar räntebelagda.

Index

I Vägverket fi nns index för drift och underhåll, byggande 
samt central och regional administration. Dessa index är 
uppbyggda av konsumentprisindex, byggindex och Väg-
verkets egna löner och hyror. Vid beräkning av respektive 
index har de procentuella förändringarna under året olika 
vikter beroende på vilken verksamhet som respektive in-
dex ska användas för.

Väganläggningar              

Vägverket redovisar samtliga investeringar i väganlägg-
ning som tillgång i balansräkningen. I redovisningen sker 
en uppdelning på väganläggningar i dels pågående ny-
anläggning, dels de som är öppnade för trafi k. Vid ak-
tivering av anslagsfi nansierade väganläggningar tillförs 
Vägverkets myndighetskapital en kapitalpost, rubricerad 
Statskapital, som motsvarar de medel som tagits i anspråk 
för investeringar i väganläggningar. De anslagsmedel som 
tillförs myndighetskapitalet reducerar intäkter av anslag 
i resultaträkningen. De årliga avskrivningar som görs på 
väganläggningar belastar årets resultat. Nästföljande år 
nedsätts kapitalposten Statskapital med resultat från tidi-
gare års avskrivningar.

RESULTATREDOVISNINGEN   
Allmänt

I resultatredovisningen redovisas verksamhetens kost-
nader och intäkter för verksamheter samt produkter 

och tjänster. Resultatredovisningen omfattar inte upp-
bördsverksamheten eller den fi nansiella rörelsen. Dessa 
redovisningar görs i den ekonomiska redovisningen. I re-
sultatredovisningen redovisas även resultat i form av pre-
stationer, tillståndsförändringar och effekter. Uppgifterna 
i dessa fall är i vissa fall grundade på bedömningar. Om 
inget annat anges sker redovisning i löpande pris. 

Fördelning av indirekta kostnader      

I resultatredovisningen sker fördelning av indirekta kost-
nader i förhållande till respektive verksamhets del av den 
totala verksamhetsvolymen. För transfereringar sker dock 
inget påslag för indirekta kostnader. För uppdragsverk-
samheten och den avgiftsbelagda offentligrättsliga verk-
samheten, sker påslaget för indirekta kostnader enligt de 
fördelningsprinciper som ligger tillgrund för gällande 
avgifter. Som indirekta kostnader klassas kostnader för 
ledning, ekonomi- och personaladministration, kontors-
service, planering och uppföljning, utveckling av admi-
nistrativ verksamhet samt kompetensutveckling.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Fordringar              

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräk-
nas infl yta. Reservering för osäkra fordringar har gjorts 
efter individuell prövning.            

Varulager och förråd              

Varulager och förråd värderas i enlighet med lägsta vär-
dets princip till det lägsta av anskaffningsvärde enligt 
principen ”först in, först ut” och verkligt värde. Princi-
pen ”först in, först ut” innebär att de tillgångar som fi nns 
i lager vid räkenskapsårets slut anses vara de sist anskaf-
fade. I värdet av egentillverkade varor ingår såväl direkta 
som skälig andel av indirekta kostnader.          

Successiv vinstavräkning            

Vägverket tillämpar successiv vinstavräkning inom af-
färsenhet Produktion och inom affärsenhet Konsult vid 
entreprenadarbeten med fast pris. Avräkningen sker enligt 
Byggentreprenörernas branschrekommendation.  

Aktier och andelar              

Aktier och andelar i dotterbolag har värderats enligt kapi-
talandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att dot-
terbolagsandelens värde i balansräkningen ändras med 
förändringar i dotterbolagets egna kapital. Med dotterfö-
retags ”egna kapital” förstås summan av det redovisade 
egna kapitalet och andelen eget kapital av obeskattade re-
server.
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Väganläggningar

Väganläggningarna är upptagna till anskaffningsvärdet 
med påslag för produktionsstöd. För lånefinansierade 
projekt; utbyggnaden av E 6 Hogdal–Nordby, utbyggnad 
av broar som ersätter färjor samt vägprojekt inom Stock-
holms- och Göteborgsöverenskommelserna, aktiveras 
investeringskostnader och ränta löpande under byggtid. 
För de delar av vägprojekten som öppnats för trafi k inom 
Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna belas-
tar uppkomna drift- och kapitalkostnader resultatet. Upp-
komna underskott fi nansieras via lån.

Immateriella anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt gäl-
lande bestämmelser för statliga myndigheter.

Materiella anläggningstillgångar            

Materiella anläggningstillgångar defi nieras som tillgångar 
vars anskaffningsvärde överstiger 10 000 kr och som har 
en bedömd livslängd på tre år eller längre och som stadig-
varande brukas i rörelsen. Anläggningstillgångar redovi-
sas till anskaffningsvärden efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar enligt plan.                

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar        

På anläggningstillgångar som fortlöpande minskar i värde 
görs avskrivningar enligt plan.  

Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgång-
arnas anskaffningsvärde med avskrivningstider som fast-
ställs efter bedömning av tillgångarnas ekonomiska och 
tekniska livslängd. För grustag görs avskrivning i takt 

med förbrukning. Avskrivningstiden för olika tillgångs-
slag är:  

• Maskiner/inventarier 3–9 år            

• Färjor 20–30 år            

• Byggnader 20–40 år            

• Markanläggningar 20 år.           

Avskrivningar på väganläggningar            

För väganläggningar tillämpas schablonmässigt 40 års 
linjär avskrivningstid. Avskrivningarna belastar årets re-
sultat men anslagsavräknas ej. På pågående nyanlägg-
ning görs inga avskrivningar. Statskapitalet nedsätts med 
resultatet för avskrivet belopp nästföljande år.        

Finansiellt leasade tillgångar            

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 4 kap 2§ Förord-
ning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
har anläggningstillgångar som innehas enligt ett fi nan-
siellt leasingavtal redovisats som anläggningstillgång 
och förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter 
som skuld.  



SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER (tkr)      

                                     1999 2000 2001 2002 2003
Låneram i Riksgäldskontoret:     

Beviljad låneram  3 983 000 4 783 000 4 978 000 6 831 000 8 275 500

Utnyttjad låneram per 31 december  3 006 128 3 925 563 3 310 214 4 411 875 6 144 603

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret:     

Beviljad kontokredit     

Stockholmsöverenskommelsen 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Göteborgsöverenskommelsen 30 000 30 000 100 000 100 000 100 000

Svinesundsprojektet1 – – – – 

Vägverket i övrigt  1 206 198 1 156 466 1 340 000 1 639 850 1 400 420

Under året maximalt utnyttjad kredit     

Stockholmsöverenskommelsen 97 636 99 707 86 734 90 712 110 475

Göteborgsöverenskommelsen 26 762 25 034 82 618 108 612 99 792

Svinesundsprojektet – – – – 100 476

Vägverket i övrigt 1 707 997 – – – –

Räntekonto hos Riksgäldskontoret:     

Ränteintäkter     

Stockholmsöverenskommelsen 147 294 469 291 248

Göteborgsöverenskommelsen 40 274 318 60 31

Svinesundsprojektet – – – – 817

Vägverket i övrigt 76 019 67 208 67 805 60 160 41 892

Räntekostnader     

Stockholmsöverenskommelsen 476 751 834 1020 7 852

Göteborgsöverenskommelsen 212 224 891 941 950

Svinesundsprojektet – – – – 238

Vägverket i övrigt – – – – –

Avgiftsintäkter2 1 889 245 2 294 354 2 302 937 2 471 141 2 908 917

Intäkter enligt budget i regleringsbrev 1 606 000 2 284 100 2 017 000 2 086 200 2 453 172

Intäkter som inte disponeras av Vägverket 639 206 649 180 96 797 100 970 104 848

Anslag     

Beviljad anslagskredit3                                  1 302 412 1 358 037 1 432 700 1 385 596 1 474 429

Utnyttjad anslagskredit 271 406 460 055 32 440 274 622 3 974

Anslagssparande -2 538 7 293 314 857 245 565 553 038

Belopp intecknade av framtida åtaganden4 5 976 397 8 648 949 19 144 000 30 165 627 32 567 441

Summa tilldelade bemyndiganden   28 400 000 28 505 000 33 900 000

Anställda     

Antal årsarbetskrafter 6 674 6 730 6 747 6 897 7 005

Medelantal anställda 7 291 7 153 7 075 7 447 7 192

Driftskostnad per årsarbetskraft 2 300 2 254 2 482 2 714 2 906

Årets kapitalförändring -1 623 570 -2 611 810 -3 431 763 -3 071 519 -2 848 768

Balanserad kapitalförändring -2 683 907 -2 803 115 -2 696 325 -3 842 477 -4 294 961

    
 

1  Kontot är nytt från och med 2003 och är utan kreditgräns     

2  Avser intäkter från uppdragsverksamhet, avgifter för offentligrättslig verksamhet som disponeras av Vägverket samt avgifter som redovisas på inkomsttitel.   
  Förändringen mellan åren 2001 och 2000 av intäkter som disponeras respektive inte disponeras av Vägverket beror på att Vägverket från och med 2001 får  
  disponera i stort sett hela det belopp som tidigare redovisades mot inkomsttiteln  2534 Avgifter för körkort och motorfordon.   

3 Restriktion i anslagsbelastning för år 1999 överskriden     

4 Avser samtliga väginvesterings-, drift- och underhållsobjekt som upphandlats före respektive års slut samt samtliga transfereringar inom storstadsöverens- 
  kommelserna för vilka avtal om utbetalning ingåtts före respektive års slut. Från och med år 2002 har ny redovisningsprincip används för lån. Redovisningen  
  avser då utestående lån vid utgången av respektive år. År 2001 och tidigare avser redovisningen beräknade nya lån i framtiden.
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RESULTATRÄKNING (tkr)
Not 2003 2002

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 8 815 233 8 525 444

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 3 429 759 2 833 048

Intäkter av bidrag 58 439 51 417

Finansiella intäkter 2 41 987 60 254

Summa verksamhetens intäkter 12 345 418 11 470 163

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 3,4 3 137 076 3 049 651

Kostnader för lokaler 5 204 787 204 854

Övriga driftskostnader 6 8 463 514 7 704 045

Finansiella kostnader 7 277 020 260 719

Avskrivningar anläggningstillgångar 288 803 271 358

Avskrivningar väganläggningar 2 592 463 2 520 987

Summa verksamhetens kostnader 14 963 663 14 011 614

Verksamhetsutfall -2 618 245 -2 541 451

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag 16 -162 713 -183 941

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 142 423 168 476

Intäkter av uppbörd 8 253 298 8 065 974

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -8 395 721 -8 234 450

Saldo 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för fi nansiering av bidrag 1 437 498 1 692 657

Övriga erhållna medel för fi nansiering av bidrag 275 976 248 734

Finansiella intäkter 1 191 1 556

Upplösning av/avsättning till fonder m.m. för transfereringsändamål 8 43 412 277 023

Lämnade bidrag 8 -1 825 887 -2 566 097

Saldo -67 810 -346 127

Årets kapitalförändring 9 -2 848 768 -3 071 519
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SAMMANSTÄLLNING MYNDIGHET – BOLAG

BALANSRÄKNING (tkr) 

Tillgångar Not 2003-12-31 2002-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 10 36 541 9 483

Summa immateriella anläggningstillgångar 36 541 9 483

Väganläggningar
Väganläggningar, öppnade för trafi k 11 72 065 355 70 207 027

Väganläggningar, pågående nyanläggningar 12 19 862 360 15 441 428

Förskott avseende väganläggningar 12 502 678 567 391

Summa väganläggningar 92 430 393 86 215 846

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och annan fast egendom 13 261 612 268 159

Maskiner och inventarier, installationer m.m. 14 912 429 884 670

Pågående nyanläggningar 15 59 722 86 580

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 12 1 052 2 510

Summa materiella anläggningstillgångar 1 234 815 1 241 919

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 16 47 859 47 270

Summa fi nansiella anläggningstillgångar 47 859 47 270

Varulager m.m.
Varulager och förråd 112 803 92 248

Fordringar
Kundfordringar 729 579 700 328

Fordringar hos andra myndigheter 17 745 205 825 702

Övriga fordringar 29 675 36 522

Summa fordringar 1 504 459 1 562 552

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 116 758 157 141

Upplupna bidragsintäkter – –

Övriga upplupna intäkter 2 402 3 487

Summa periodavgränsningsposter 18 119 160 160 628

Avräkning med Statsverket 19 707 269 739 305

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 20 2 238 948 1 925 901

Summa tillgångar 98 432 247 91 995 152
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BALANSRÄKNING (tkr)

Kapital och skulder Not 2003-12-31 2002-12-31

Myndighetskapital 21

Statskapital 78 812 039 76 406 949

Uppskrivningskapital 839 094 827 190

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag -431 509 -247 567

Balanserad kapitalförändring -1 590 033 -1 223 442

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9 -2 848 768 -3 071 519

Summa Myndighetskapital 74 780 824 72 691 611

Fonder och avsättningar 22

Fonder 629 789 673 201

Avsättningar 10 377  –

Summa fonder och avsättningar 640 166 673 201

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 23 6 144 603 4 411 875

Övriga lån 23 9 930 428 8 139 373

Skulder till andra myndigheter 328 300 294 842

Leverantörsskulder 2 835 222 2 691 568

Övriga skulder 24 2 248 980 1 523 354

Förskott från uppdragsgivare och kunder 18 221 9 088

Summa skulder 21 505 754 17 070 100

Periodavgränsningsposter 25

Upplupna kostnader 1 478 077 1 518 070

Oförbrukade bidrag 2 193

Övriga förutbetalda intäkter 25 233 42 170

Summa periodavgränsningsposter 1 505 503 1 560 240

Summa kapital och skulder 98 432 247 91 995 152

Ansvarsförbindelser 26 280 000

Garantiutfästelser
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FINANSIERINGSANALYS (tkr) Not 2003 2002

DRIFT
  Kostnader 29 -12 120 115 -11 269 490

 Finansiering av drift
  Intäkter av anslag 8 815 233 8 525 444

  Intäkter av avgifter och andra ersättningar 3 429 759 2 833 048

   Intäkter av bidrag 58 439 51 417

  Övriga intäkter 30 43 831 60 254

 Summa medel som tillförts för fi nansiering av drift 12 347 262 11 470 163

  Ökning av lager -20 555 -14 627

  Minskning (+) / Ökning (-) av kortfristiga fordringar 27 69 693 -282 526

  Ökning kortfristiga skulder 27 182 967 -170 508
KASSAFLÖDE TILL DRIFT 459 252 -266 988

INVESTERING I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
  Investering i fi nansiella tillgångar -165 146  -187 393

  Investering i materiella tillgångar -313 398 -335 620

 Summa investeringsutgifter -478 544 -523 013
  Finansiering av investeringar
  Lån från Riksgäldskontoret 135 276 14 986

   – amorteringar -26 000  -54 000  

  Andra långfristiga lån 28 0 0

  – amorteringar -45 569  -2 862  

   Försäljning av anläggningstillgångar 42 357 61 381

  Summa medel som tillförts för fi nansering av investeringar 106 064 19 505
  Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 27 165 146 187 393

KASSAFLÖDE TILL INVESTERING I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR -207 334 -316 115
INVESTERINGAR I VÄGANLÄGGNINGAR
   Investering i väganläggningar inkl. pågående nyanläggning -8 807 008 -7 569 624

 Summa investeringsutgifter -8 807 008 -7 569 624
  Finansiering av investeringar
   Lån från Riksgäldskontoret 1 665 263 1 181 165

    – amorteringar -41 810 -40 490

   Andra långfristiga lån 2 426 804 2 816 067

    – amorteringar -144 750 -152 600

    Anslagsmedel som tillförts statskapital 4 937 981 4 278 451

  Summa medel som tillförts för fi nansering av investeringar 8 843 488 8 082 593
  Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 103 835 -194 158

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERING I VÄGANLÄGGNINGAR 140 315 318 811
UPPBÖRDSVERKSAMHET   

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

142 423 168 476

  Intäkter av uppbörd 8 253 298  8 065 975  

  Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 0 0

  Inbetalningar i uppbördsverksamhet 8 395 721 8 234 451
   Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet  -8 395 721  -8 234 451

KASSAFLÖDE FRÅN UPPBÖRDSVERKSAMHET 0 0

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
    Lämnade bidrag -1 825 887 -2 566 097

    Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 0 0

    Utbetalningar i transfereringsverksamhet -1 825 887 -2 566 097
FINANSIERING AV TRANSFERERINGSVERKSAMHET
    Medel som erhållits från statsbudgeten för fi nansiering av bidrag 1 437 498 1 692 657

    Medel som erhållits från andra myndigheter för fi nansiering av bidrag 0 0

    Övriga erhållna medel för fi nansering av bidrag 31 319 388 525 758

    Finansiella intäkter 1 191 1 556

    Minskning (-) / Ökning (+) av fonder -43 412 -277 024

  Medel som tillförts för fi nansiering av transfereringsverksamhet 1 714 665 1 942 947

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL TRANSFERERINGSVERKSAMHET -111 222 -623 150
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 281 011 -887 442
 Specifi kation av förändring av likvida medel   

 Likvida medel vid årets början 2 665 206 3 552 648
    Ökning av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 313 047 -460 813

    Ökning av avräkning med Statsverket -32 036 -426 629

  Summa förändring av likvida medel 281 011 -887 442
 Likvida medel vid årets slut 2 946 217 2 665 206
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ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Anslag Not Disponibla medel Utfall

Ingående
överförings

belopp
2003-01-01

(Not 32)

Årets tilldel-
ning enligt
reglerings-

brev

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp

Netto-
kostnader

Utgående
överförings-

belopp
2003-12-31

Specifi kation av anslag

Anslag räkenskapsåret 2003

Utgiftsområde 22 – Kommunikationer

Politikområde Transportpolitik

36:1 Vägverket: Administration (ramanslag) 33

 1 Vägverkets administration (ram) -8 902 985 555 976 653 938 383 38 270

 2 Vägtrafi kinspektionen (ram) 15 000 15 000 15 147 -147

S:a 36:1 Vägverket: Administration (ramanslag) -8 902 1 000 555 0 991 653 953 530 38 123

36:2 Väghållning och statsbidrag 
 (ramanslag)

34

 1 Sektorsuppgifter (ram) 45 147 514 000 559 147 525 977 33 170

 2 Myndighetsutövning (ram) 32 034 278 000 310 034 292 682 17 352

 3 Statlig väghållning (ram) varav

 3.1 Investeringar i nationell plan (ram) -118 568 2 451 000 2 332 432 2 336 259 -3 827

 3.2 Investeringar i regional plan (ram) 116 566 2 644 000 2 760 566 2 680 448 80 118

 3.3 Investeringar i fysiska trafi ksäkerhets-   
 åtgärder på det statliga vägnätet (ram) -15 728 428 000 412 272 380 235 32 037

 3.4 Drift och underhåll (ram) -131 424 6 394 649 6 263 225 6 237 584 25 641

 3.5 Räntor och återbetalning av lån för       
 vägar (ram) 163 948 294 000 457 948 390 391 67 557

 S:a 3 Statlig väghållning (ram) 14 794 12 211 649 0 12 226 443 12 024 917 201 526

 4 Bidrag (ram) varav

 4.1 Drift och byggande av enskilda vägar  
 (ram) 1 938 639 000 640 938 628 273 12 665

 4.2 Storstadsöverenskommelser (ram) 18 405 000 405 018 305 018 100 000

 4.3 Bidrag i regionala planer (ram) 24 615 424 000 448 615 410 836 37 779

 S:a 4 Bidrag (ram) 26 571 1 468 000 0 1 494 571 1 344 127 150 444

S:a 36:2 Väghållning och statsbidrag 
 (ramanslag) 118 546 14 471 649 0 14 590 195 14 187 703 402 492

36:6 Från EG-budgeten fi nansierade stöd till  
 Transeuropeiska nätverk (ramanslag)

35

 2. Vägverket (ram) 128 799 75 000 -53 799 150 000 37 575 112 425

S:a 36:6 Från EG-budgeten fi nansierade stöd till
 Transeuropeiska nätverk (ramanslag) 128 799 75 000 -53 799 150 000 37 575 112 425

Totalt Utgiftsområde 22 – Kommunikationer
Politikområde Transportpolitik 238 443 15 547 204 -53 799 15 731 848 15 178 808 553 040
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ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Inkomsttitlar Beräknade
Inkomster

2003

Utfall
Inkomster

2003
1423 Försäljningsskatt på motorfordon -340
1461 Fordonsskatt
1461 01 Fordonsskatt 7 677 842

1461 02 Saluvagnsskatt 8 165

Summa 1461 Fordonsskatt 7 686 007
1462 Vägavgifter 567 630
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 13 000 14 922
2534 Avgifter för körkort och motorfordon
2534 01 Dispens enligt bilavgaslagen -7

Summa 2534 Avgifter för körkort och motorfordon -7
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 46 567
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 43 366
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 0
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 37 575

 Totalt inkomsttitlar 2003 13 000 8 395 720

Redovisning mot bemyndiganden 
Not 36
Finansieringskälla

Bemyndi-
ganderam

Ingående
åtaganden
2003-01-01

Utestående 
åtaganden
2003-12-31

Utestående åtagandens
fördelning per år

År 2004 År 2005 År 2006 Därefter

Anslag 36:2 Väghållning och
statsbidrag samt lånefi nansierad 
verksamhet 18 236 627 16 726 500 8 568 600 4 019 000 2 428 900 1 710 000
 – externa åtaganden 12 005 127 10 960 700 6 016 600 2 424 200 1 468 900 1 051 000

 – interna åtaganden 6 231 500 5 765 800 2 552 000 1 594 800 960 000 659 000

Lån 11 929 000 15 840 941 82 400 890 000 840 000 14 028 541
 – externa åtaganden 11 929 000 15 840 941 82 400 890 000 840 000 14 028 541

 – interna åtaganden 0 0 0 0 0 0

Summa 33 900 000 30 165 627 32 567 441 8 651 000 4 909 000 3 268 900 15 738 541
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NOTER RESULTATRÄKNING (tkr)  

Not 1. Intäkter av anslag 2003 2002

Intäkter av anslag 13 741 310 12 803 895

Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital för aktivering av
väganläggningar -4 926 077 -4 278 451

Redovisade intäkter av anslag enligt resultaträkning 8 815 233 8 525 444

Not 2. Finansiella intäkter 2003 2002

Ränteintäkter     371 1 037

Ränteintäkter från Riksgäldskontoret 41 468 58 934

Summa 41 839 59 971

Övriga fi nansiella intäkter 148 283

Summa fi nansiella intäkter 41 987 60 254

Not 3. Kostnader för personal 2003 2002

Personalkostnader 3 783 843 3 640 424

Aktiverad personalkostnad avseende väganläggningar -646 767 -590 773

 3 137 076 3 049 651

Not 4. Övriga upplysningar 2003 2002

Forskning och utveckling 283 803 236 450

Representation 2 359 2 656

Utrikes tjänsteresor 12 406 14 110

Polisens merkostnader för kvalitetskontroll av trafi ken 
m.m. som betalas av Vägverket 28 702 28 126

Summa 327 270 281 342

Löner och skattepliktiga förmåner 2003 2002

Monica Sundström (ordförande) 70 68

Anitha Bondestam 36 37

Birgitta Heijer 35 20

Nina Jarlbäck – 15

Anders Olsson 35 35

Lars Orehall 35 35

Elisabet Salander Björklund 35 36

Hans Stenberg 35 35

Agneta Ståhl 35 35

Ingemar Skogö (generaldirektör fr.o.m. 2001-07-15) 1 474 1 371

Summa Styrelse och generaldirektör 1 790 1 687

Till övriga anställda 2 323 158 2 230 519

Totalt löner och skattepliktiga förmåner 2 324 948 2 232 206

Generaldirektörens förordnande är sex år och gäller till den 14 juli 2007. 

Generaldirektören har rätt till förordnandepension enligt förordning (SFS 1991:1160) om 
förordnandepension m.m.

Styrelseledamöternas övriga styrelseuppdrag:   

Monica Sundström (ordförande)

Ordförande i Stiftelsen Rödakorshemmet. 

Styrelseledamot i Svenska Institutet i Alexandria, STF och   
Premiepensionsmyndigheten.

Styrelsesuppleant i Stiftelsen Loka Brunn.  

Vice ordförande i samarbetskommittén för det statliga   
förhandlingsområdet.  

Ingemar Skogö (generaldirektör)  

Generaldirektör i Vägverket.   

Ordförande i Jenser Technology AB och MAX-lab.   

Styrelseledamot i SVEDAB Svensk-Danska Broförbindelsen,  

Öresundskonsortiet och Dala Airport AB.  

Anders Olsson (vice ordförande)  

Inköps-/logistikdirektör, SSAB Tunnplåt.  

Ordförande i SSAB Svensk Stål A/S, Danmark,   
Swedish Shippers´ Council – Svenskt  

Näringslivs Transportråd.  

Styrelseledamot i TFK - Föreningen för transportforskning,   

Scandinavian Link ApS, Danmark.  

Ledamot i Godstransportdelegationen.  

Anitha Bondestam  

Ordförande i Registernämnden.  

Vice ordförande i Centrala etikprövningsnämnden.  

Ledamot av Ansvarsnämnden i Sveriges Hotell- och  
Restaurangföretagare.   

Ledamot av Hallandsåskommittén.  

Birgitta Heijer  

Länsarbetsdirektör i Länsarbetsnämnden i Stockholms län.  

Ledamot i Länsarbetsnämndens styrelse. 

Ledamot i Integrationsverkets styrelse.

Agneta Ståhl  

Professor vid Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet. 

Ledamot i Forskningsnämnden för MVA (Maskin, Väg- och Vatten, Arkitetur/Design) 
Lunds Tekniska Högskola.

Medlem i Banverkets sektorsråd för FUD.  

Elisabet Salander Björklund  

Executive Vice President, Stora Enso.  

Styrelseledamot i ett fl ertal dotterbolag inom Stora Enso koncernen.   

Styrelseledamot i Clas Ohlson AB.   

Hans Stenberg  

Riksdagsledamot och ledamot i riksdagens  

trafi kutskott, suppleant i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.  

Ledamot av Riksdagens revisorer t.o.m. 30/6.  

Ordförande i Sundsvalls Hamn AB och i Viltvårdsnämnden i Västernorrlands län.

Styrelseledamot i Kronofogdemyndigheten Västernorrland/Jämtland. 

Ledamot i den socialdemokratiska partistyrelsen.

Lars Orehall  

Senior Vice President i Scania.  

Ledamot i ett fl ertal dotterbolag inom Scaniagruppen,  Scania-Cummins HPI LLC USA och 
Bil Sweden.

Not 5. Kostnader för lokaler 2003 2002

Lokalkostnader 231 366 229 132

Aktiverad lokalkostnad avseende väganläggningar -26 579 -24 278

Redovisade kostnader för lokaler 204 787 204 854

Not 6. Övriga driftskostnader 2003 2002

Övriga driftskostnader 16 343 679 14 847 913

Aktiverade driftskostnader avseende väganläggningar -7 880 165 -7 143 868

Redovisad driftskostnad 8 463 514 7 704 045

Posten Övriga driftskostnader består av Vägverkets kostnader för verksamheten som inte 
är aktiverade  i väganläggningar och ej heller hänförs till personal- och lokalkostnader. 

Not 7. Finansiella kostnader

Finansiella kostnader 2003 2002

Räntekostnader 326 648 332 481

Räntekostnader till Riksgäldskontoret 250 707 168 884

Summa 577 355 501 365

Aktiverade räntekostnader 

– väganläggningar, lån utomstatligt -306 320 -263 385

– väganläggningar, lån Riksgäldskontoret 12 16 228

Summa aktiverade räntekostnader -306 308 -247 157

Övriga fi nansiella kostnader  

– utomstatliga 5 870 6 271

– inomstatliga 103 240

Summa 5 973 6 511

Summa fi nansiella kostnader 277 020 260 719

Not 8. Lämnade bidrag inkl. fonder 2003 2002

Statliga myndigheter/internationella organisationer -31 899 -31 526

Statliga bolag och affärsverk -1 434 -225

Kommuner -452 013 -839 127

Privata och kommunala företag/organisationer -247 610 -429 025

Organisationer/ideella föreningar -689 010 -693 541

Övriga  -403 921 -572 653

Summa -1 825 887 -2 566 097

Kommentar: Saldot 67 810 tkr på transfereringsavsnittet avser lånefi nansierade bidrag 
utbetalade enligt Göteborgsöverenskommelsen.

Fonder 2003 2002

Skyltfonden  

Inbetalningar under året -7 874 -5 757

Årets ränteintäkter -1 191 -1 556

Transfereringar 7 962 9 649

Upplösning -/avsättning + till Skyltfonden -1 103 2 336

Bilskrotningsfonden

Inbetalningar under året -268 102 -242 976

Transfereringar 312 617 517 663

Upplösning -/avsättning + till Bilskrotningsfonden 44 515 274 687
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Not 9. Årets kapitalförändring 2003 2002

Årets kapitalförändring  -2 848 768 -3 071 519

Resultat uppdragsverksamheten 25 603 35 609

Resultat avskrivning väganläggningar -2 592 464 -2 520 987

Underskott Stockholms- och Göteborgsprojekten -50 194 -10 070

Resultat avgiftsfi nansierad verksamhet 1) 4 408 -61 427

Resultat lånefi nansierade bidrag -99 394 -373 696

Resultat ränta externt räntekonto 28 978 46 726

Resultat resultatandelar intresseföretag -146 164 -175 046

Resultat ränta resultatandelar intresseföretag -19 541 -12 628

 Intäkter  Kostnader Resultat

Uppdragsverksamhet specifi cerad enligt
regleringsbrev   

Vägverket Produktion 1 905 400 1 902 300 3 100

Vägverket Konsult 108 400 105 800 2 600

Vägverket Färjeleder 25 800 25 500 300

Utbildningstjänster 7 470 5 881 1 589

Informationsuttag 57 272 36 369 20 903

Administration av felparkeringstjänster 13 084 11 529 1 555

Försäljning av personliga skyltar 905 1 655 -750

Övriga uppdrag 26 871 30 566 -3 695

Summa uppdragsverksamhet 2 145 202 2 119 600 25 602

Offentligrättslig verksamhet specifi cerad enligt
regleringsbrev   

Fordon 335 662 294 064 41 598

Förare 1) 323 205 360 395 -37 190

Summa offentligrättslig verksamhet 658 867 654 459 4 408

1) Därav utgör för år 2003 15 498 tkr korrigering till externt resultat för de intäkter som in-
levererats på inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter i förskott för år 2001 och tidigare. 
För 2002 utgör justeringsbeloppet 66 769 tkr.

  

Not 10. Immateriella anläggningstillgångar 2003-12-31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärde 9 483 0

Årets tillkommande 27 058 9 483

Årets avgående 0 0

Utgående anskaffningsvärde 36 541 9 483

Ackumulerad avskrivning 0 0

Bokfört värde 36 541 9 483

Årets avskrivningar uppgår till 0 0

Not 11. Väganläggningar, öppnade för trafi k 2003-12-31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärde 106 931 677 103 190 606

Tillkommer öppnat för trafi k under året 4 450 792 3 741 071

Ackumulerat anskaffningsvärde 111 382 469 106 931 677

Ackumulerade avskrivningar -39 317 114 -36 724 650

Bokfört värde 72 065 355 70 207 027

Årets avskrivningar uppgår till 2 592 463 2 520 987

Not 12. Väganläggningar, pågående nyanläggning 2003-12-31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärde 15 441 428 11 635 214

Tillkommer årets anskaffning 8 871 724 7 547 285

Avgår öppnat för trafi k under året -4 450 792 -3 741 071

Bokfört värde 19 862 360 15 441 428

Förskott, S-koderna 1292 och 1482, 503 730 tkr har fördelats på väganläggningar, 
502 678 tkr och materiella anläggningstillgångar, 1 052 tkr.   

Not 13. Byggnader, mark och annan fast egendom 2003-12-31 2002-12-31

Byggnader  

Ingående anskaffningsvärde 761 338 788 073

Årets tillkommande 13 836 5 963

Årets avgående -37 522 -32 698

Utgående anskaffningsvärde 737 652 761 338

Ackumulerad avskrivning -570 444 -578 890

Bokfört värde 167 208 182 448

Årets avskrivningar uppgår till 24 831 13 662

I det bokförda värdet ingår investeringar i byggnader som ej ägs av Vägverket med
47 806 tkr. 

Mark och markanläggningar 2003-12-31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärde mark 31 314 28 107

Ingående anskaffningsvärde, markanläggningar 135 418 128 523

Årets tillkommande, mark 0 4 293

Årets tillkommande, markanläggningar 3 562 9 042

Årets avgående, mark -637 -1 085

Årets avgående, markanläggningar -1 608 -2 147

Utgående anskaffningsvärde 168 049 166 733

Ackumulerad avskrivning, markanläggningar -84 891 -82 363

Bokfört värde 83 158 84 370

Årets avskrivningar, markanläggningar, uppgår till 4 137 4 150

Grustag 2003-12-31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 341 1 418

Årets tillkommande 9 905 0

Årets avgående 0 -77

Utgående anskaffningsvärde 11 246 1 341

Ackumulerad avskrivning 0 0

Bokfört värde 11 246 1 341

Årets avskrivningar uppgår till 0 0

Summa byggnader, mark och annan fast egendom 261 612 268 159

Not 14. Maskiner och inventarier 2003-12-31 2002-12-31

Maskiner och inventarier  

Ingående anskaffningsvärde 3 110 028 3 216 321

Årets tillkommande 192 598 228 710

Årets avgående -283 892 -335 003

Utgående anskaffningsvärde 3 018 734 3 110 028

Ackumulerad avskrivning -2 404 075 -2 455 138

Bokfört värde 614 659 654 890

Årets avskrivningar uppgår till 233 071 228 399

Färjor  

Ingående anskaffningsvärde 625 526 587 054

Årets tillkommande 94 753 38 715

Årets avgående -2 610 -244

Utgående anskaffningsvärde 717 669 625 525

Ackumulerad avskrivning -419 899 -395 745

Bokfört värde 297 770 229 780

Årets avskrivningar uppgår till 26 764 25 148

Summa maskiner och inventarier 912 429 884 670

Not 15. Pågående nyanläggningar 2003-12-31 2002-12-31

Maskiner och inventarier 

– Anskaffningsvärde  2 623 13 783

Färjor 

– Anskaffningsvärde  45 495 68 417

Byggnader  

– Anskaffningsvärde  2 471 1 018

Mark och markanläggningar

– Anskaffningsvärde markanläggningar  9 133 3 362

Summa pågående nyanläggningar 59 722 86 580
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Not 16. Andelar i dotterföretag och intresseföretag  

Vägverket innehar andelar i nedanstående bolag.  

Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) ägs av staten och förvaltas till 
100 procent av Vägverket.

Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) ägs av staten och förvaltas till 50 procent 
av Vägverket och till 50 procent av Banverket.

   
För SweRoad har andelarna värderats utifrån bokslut för år 2003. För SVEDAB har
resultatandelen för 2003 beräknats utifrån halvårsbokslut för år 2003 och därefter
gjorda prognoser. I tillägg till regleringsbrev för år 2001 har regeringen beslutat att 
aktieägartillskott för år 2001 och framåt ska göras i form av betalningsutfästelser. 
Ränta under 2003 för utställda betalningsutfästelser uppgår till 16 549 tkr. För 2003 
redovisar Vägverket ett kapital- och aktieägartillskott på 165 146 tkr. Ackumulerat uppgår 
kapital- och aktieägartillskottet till 662 925 tkr. Under 2003 har utdelning erhållits från 
SweRoad med 1 844 tkr. Från SVEDAB har inga utdelningar erhållits under 2003.
Inga utdelningar mottogs från intresseföretagen under 2002. 

Vägverket innehar aktier i nedanstående bolag. Aktieköpen har fi nansierats med anslag till 
väghållningen.  

   

   
   

 

Not 17. Fordringar hos andra myndigheter 2003-12-31 2002-12-31

Fordringar hos andra myndigheter 745 205 825 702

Huvuddelen avser mervärdesskatt 681 767 (728 243)    

Not 18. Periodavgränsningsposter 2003-12-31 2002-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 42 580 40 929

Förutbetald fordonsskatt 1 792 1 915

Upplupna bidragsintäkter  0

Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 74 788 117 784

Summa  119 160 160 628

Not 19. Avräkning med Statsverket 2003-12-31 2002-12-31

Ingående balans 739 305 1 165 934

Avräknat mot stadsbudgeten  

Anslag (enligt anslagsavräkning) 15 178 808 14 497 386

Inkomsttitlar -8 395 721 -8 234 451

Avräknat mot statsverkets checkräkning   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -13 811 107 -12 823 430

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 0

Uppbördsmedel m.m. (inbetalning STV checkräkning) 10 096 017 9 749 791

Transfereringar m.m. (utbetalning STV-checkräkning,

Riksbanken) -3 100 033 -3 615 925

Utgående balans 707 269 739 305

Not 20. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2003-12-31 2002-12-31

Räntekonto 2 238 948 1 925 901

Saldot på räntekontot består till 100 procent av anslagsmedel.  

Andelar samt kapital- 
och aktieägartillskott

Intresseföretag vid 
årets slut

Förändringar under året
Andel av resultat Kapital- och

aktieägartillskott
2003 2002 2003 2002 2003 2002

SVEDAB 7 414 7 414
– bedömd resultatandel -171 549 -188 895 171 549 188 895
– justering föregående år 6 403 1 502 -6 403 -1 502
SweRoad 40 445 39 856 2 433 3 452 0 0

47 859 47 270 -162 713 -183 941 165 146 187 393

Aktieinnehav
2003-12-31

Antal Andel
%

Nominellt
värde, kr

Överkurs, kr Anskaffnings-
värde totalt, tkr

SVEDAB 4 000 50 1 000 250 5 000
SweRoad 2 000 100 100 16 000

Not 21. Myndighetskapital   

   
   

Not 22. Fonder och avsättningar 2003-12-31 2002-12-31

Skyltfonden  

Ingående balans 35 545 37 881

Årets förändring* 1 103 -2 336

Utgående balans 36 648 35 545

Bilskrotningsfonden  

Ingående balans 637 656 912 343

Årets förändring* -44 515 -274 687

Utgående balans 593 141 637 656

Avsättning för pensioner ** 10 377 0

Summa fonder och avsättningar 640 166 673 201

* årets förändring specifceras i not 8 Lämnade bidrag inkl. fonder.  

** avser avsättning till delpensioner.   
   

Balanserade medel avseende personliga skyltar, 36 648 tkr, disponeras för främst 
trafi ksäkerhetsändamål.  

Bilskrotningsfonden, 593 141 tkr, består av saldot mellan ackumulerade avgiftsinbetalningar 
vid nybilsförsäljning och premieutbetalningar vid skrotning av fordon. Fonden administreras 
för Naturvårdsverkets räkning.  

Not 23. Lån  2003-12-31 2002-12-31

Lån i Riksgäldskontoret  

Ingående balans lån Riksgäldskontoret 4 411 875 3 310 214

Under året nyupptagna lån 1 800 538 1 196 151

Årets amorteringar -67 810 -94 490

Summa 6 144 603 4 411 875

Beviljad låneram  8 275 500 6 831 000

Lån upptagna för fi nansiering av: 

Väganläggningar 4 868 298 3 244 846

Övriga anläggningstillgångar 1 276 305 1 167 029

Summa 6 144 603 4 411 875

Övriga lån  

Skulder till Stockholmsleder AB och
Göteborgs trafi kleder AB 8 139 373 5 474 025

Under året nyupptagna lån 1 907 055 2 817 948

Årets amortering -116 000 -152 600

Summa 9 930 428 8 139 373

Stats-
kapital

Upp-
skriv-
nings-
kapital

Resultat-   
andel i 
dotter- 

och 
intresse-
företag

Balan-
serad 

kaptalför-
ändring

Årets
kapitalför-

ändring

Totalt 
kapital

Ingående myndig-
hetskapital
2003-01-01 
enligt fastställd 
balansräkning för 
föregående år 76 406 949 827 190 -247 567 -1 223 443 -3 071 519 72 691 610
Kapitalförändring
föregående år -183 941 -2 887 578 3 071 519 0
Nedsättning av stats-
kapital för täckning 
av balanserade 
avskrivningar i väg-
anläggningar -2 520 987 2 520 987 0
Tillförda anslags-
medel avseende 
anslagsavräknade 
investeringar i väg-
anläggningar 4 926 077 4 926 077
Tillförda ackumul-
erade räntemedel 
som utnyttjats för 
investering i väg-
anläggningar 0 0
Uppskrivning av 
bidragsfi nansierade 
väganläggningar 11 904 11 904
Årets kapitalförän-
dring -2 848 768 -2 848 768
Utgående
myndighetskapital 
2003-12-31 78 812 039 839 094 -431 509 -1 590 034 -2 848 768 74 780 822

81



   
Not 24. Övriga skulder  2003-12-31 2002-12-31

Personalens källskatt 69 264 77 198

Innehållna garantibelopp 537 005 441 839

Felparkeringsavgifter 23 414 12 928

Övriga kortfristiga skulder 537 539 116 516

Övriga långfristiga skulder 1 081 757 874 873

Summa 2 248 980 1 523 354

Övriga kortfristiga skulder avser betalningsutfästelser till SVEDAB om 537 539 tkr (372 393 tkr). 
Av övriga långfristiga skulder är merparten förskottering av investeringsobjekt 947 910 tkr 
(456 911 tkr).

Lån hos SPV, 48 431 tkr, avseende fi nansiellt leasade anläggningstillgångar har lösts 2003. 
Vägverket  har enligt regeringsbeslut II 22, daterat 2003-06-03, förvärvat anläggnings-
tillgången Pylonen (konferens- och museianläggning). Anläggningstillgången är 
framledes fi nansierad via lån hos Riksgäldskontoret.   

Not 25. Periodavgränsningsposter 2003-12-31 2002-12-31

Specifi kation upplupna kostnader:  

Upplupna kostnader för anställda (semesterlöneskuld) 240 551 233 032

Upplupna kostnader för anställda (övrigt) 191 819 209 746

Upplupna kostnader myndigheter 14 056 11 549

Upplupna kostnader för marklösen 286 791 351 410

Successiv vinstavräkning 0 98 091

Övriga upplupna kostnader för levererade varor
och tjänster 436 885 366 709

Upplupna räntekostnader 275 640 212 251

Återställande av grustag 32 335 35 282

Summa upplupna kostnader 1 478 077 1 518 070

Oförbrukade bidrag 2 193 0

Övriga förutbetalda intäkter 25 233 42 170

Totalt summa periodavgränsningsposter 1 505 503 1 560 240

Not 26. Garantiutfästelser   

Tidigare utställd borgen och garanti avseende Svensk-Danska Broförbindelsen AB 
(SVEDAB) har genom  riksdags- och regeringsbeslut övertagits av Riksgäldskontoret. 
Riksgäldskontoret har samtidigt fått befogenhet att belasta verkens anslag för väg- res-
pektive banhållning för att dels täcka förluster vid infriande av kapitaltäckningsgarantin 
till SVEDAB, dels eventuella förluster i samband med  Riksgäldskontorets utlåning till 
SVEDAB.  

I Vägverkets regleringsbrev för år 2001 ges Vägverket rätt att ta upp lån i Riksgälds-
kontoret för att täcka  SVEDAB:s kapitalunderskott för år 2000. I tillägg till regleringsbrev 
för år 2001 har beslut fattats att  SVEDAB:s kapitaltillskott för år 2001 och framåt ska göras 
med betalningsutfästelser (not 16).

Ansvarsförbindelsen om 280 000 tkr avser Vägverket Produktions del av Konkurrensver-
kets yrkande på konkurrensskadeavgift.   

Not 27. Finansieringsanalys - Drift/Investering  

Vid upprättande av fi nansieringsanalysen har fördelning gjorts av förändringen i kort-
fristiga fordringar och skulder mellan Driftverksamhet och Investering i väganläggningar. 
Av förändringen har 70 procent tillförts Driftverksamhet och 30 procent Investering 
i väganläggningar. Till grund för fördelning ligger gjorda analyser av ändamålet med 
utestående fordringar och skulder.

  

Not 28. Finansieringsanalys - Finansiering av investeringar  

I årets fi nansieringsanalys har erhållna medel för förskottering redovisats under Finansier-
ing av  investering i väganläggning bland Andra långfristiga lån, eftersom återbetalningstiden 
i regel överstiger 1 år. Tidigare var förskotteringar redovisade bland förändring av kortfris-
tiga fordringar  och skulder. Som en följd av detta har jämförelsetalen för 2002 räknats om.  

Not 29. Finansieringsanalys - Drift, kostnader 2003 2002

Verksamhetens kostnader enligt resultaträkning 14 963 663 14 011 614

Justering för ej likviditetspåverkande poster  

– avskrivningar anläggningstillgångar -288 803 -271 358

– avskrivningar väganläggningar -2 592 463 -2 520 987

– resultat avyttring av anläggningstillgångar 37 718 50 222

Summa likviditetspåverkande kostnader 12 120 115 11 269 491

Not 30. Finansieringsanalys - Drift, övriga intäkter 2003 2002

Övriga intäkter enligt resultaträkning 41 987 60 254

Erhållen aktieutdelning från dotterföretag 1 844 –

Summa övriga intäkter 43 831 60 254

Not 31. Finansieringsanalys - Transfereringar,
Övriga erhållna medel för fi nansiering av bidrag 2003 2002

Övriga erhållna medel för fi nansiering av bidrag
enligt resultaträkning 275 976 248 734

Årets nettoförändring av fonder 43 412 277 024

Summa övriga erhållna medel för fi nansiering av bidrag 319 388 525 758 

   
   

 

Not 32. Ingående överföringsbelopp  

Vägverket redovisade 7 122 tkr som utgående överföringsbelopp på anslaget 6:21 Civilt 
försvar,  delposten 2.2 Vägverket: Försvarsuppgifter i anslagsredovisningen för år 2002. 
Enligt regeringsbeslut 5 2003-05-28 Fö2003/1399/EPS redovisas det ingående över-
föringsbeloppet på anslaget 6:21 Civilt  försvar, delposten 2.2 Vägverket: Försvarsuppgifter 
för år 2002 uppgående till 7 122 tkr av Krisberedskapsmyndigheten.

I statens koncerninformationsystem Hermes redovisas Lantmäteriverkets ingående 
överföringsbelopp på delpost 36:2.4.1 Drift och byggande av enskilda vägar på Vägverket. 
Enligt regeringsbeslut 2003-06-26 II 22 disponerar Lantmäteriverket 8 151 tkr som årets 
tilldelade medel – varav av Lantmäteriverket redovisat som ingående anslagssparande 
3 151 tkr och som årets tilldelning 5 000 tkr. Vägverket disponerar redovisat i Hermes som  
ingående anslagssparande 5 089 tkr och redovisat som årets 
tilldelning 635 849 tkr, totalt 640 938 tkr. Uppgifterna  ovan avviker därmed på denna punkt 
från Hermes.  

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer regeringsbeslut II 4 2002-12-19 disponerar Vägverket allt anslags-
sparande 2003 för anslagen 36:1 Vägverket: Administration och 36:2 Väghållning och 
statsbidrag, anslagsposterna 1–4. 

Genom regeringsbeslut II 9 2003-05-22 disponerar Vägverket 72 450 tkr av 
anslagssparandet över 3 procent  för anslaget 36:6 Från EG-budgeten fi nansierade stöd till 
transeuropeiska nätverk, anslagspost 2 Vägverket.   

Not 33. Anslaget 36:1 Vägverket Administration  

Av anslagskrediten för anslagsposten 36:1 Vägverkets Administration som enligt regler-
ingsbrev för budgetåret 2003 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde 22 Kom-
munikationer regeringsbeslut II 4 2002-12-19 uppgår till 25 014 tkr har 0 tkr utnyttjats på 
anslagspostnivån. Däremot har 147 tkr utnyttjats på delpost 1.2 Vägtrafi kinspektionen.

Utnyttjade anslagskrediter på delposter vid proportionell fördelning av kreditram 

 Disponibelt Utnyttjat 
Anslagsposten 1 Vägverket: Administration 25 014 0 
Delpost 1.1 Vägverkets administration 24 639 0 
Delpost 1.2 Vägtrafi kinspektionen 375 147

Not 34. Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag   
Enligt ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Vägverket m.m. inom ut-
giftsområde 22 Kommunikationer regeringsbeslut II 22 2003-06-26 disponerar Vägverket 
angiven kredit inom anslagsposterna 3 Statlig väghållning respektive 4 Bidrag med den 
fördelning på delposter som Vägverket fi nner lämplig, utan att den totala anslagskrediten 
överskrids. Ingen delpost får dock nyttja en anslagskredit som är större än den som gäller 
för respektive anslagspost. Anslagskrediterna har nyttjats enligt nedan:   

 Disponibelt Utnyttjat

Anslagspost 1 Sektorsuppgifter 51 400 0

Anslagspost 2 Myndighetsutövning 27 800 0

Anslagspost 3 Statlig väghållning 1 221 165 3 827

Delpost 3.1 Investeringar i nationell plan  3 827

Delpost 3.2 Investeringar i regional plan  0

Delpost 3.3 Investeringar i fysiska trafi k-   
säkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet  0

Delpost 3.4 Drift och underhåll  0

Delpost 3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar  0

 Disponibelt Utnyttjat

Anslagspost 4 Bidrag 146 800 0 
Delpost 4.1 Bidrag för drift och byggande av 
enskilda vägar  0 
Delpost 4.2 Storstadsöverenskommelser  0

Delpost 4.3 Bidrag i regionala planer  0 
  

 Enligt ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Vägverket m.m. inom 
utgiftsområde 22 Kommunikationer regeringsbeslut II 22 2003-06-26 får Vägverket totalt 
belasta anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag inklusive anslagskrediter med högst 
14 468 498 tkr. Enligt samma beslut disponerar Vägverket därutöver anslagssparande 
från år 2002 under år 2003. Detta belopp utgör 118 546 tkr, vilket innebär att Vägverket år 
2003 totalt får belasta anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag inklusive anslagskrediter 
med högst 14 587 044 tkr. Vägverket har belastat anslaget med 14 187 703 tkr.

Från delposten 3.4 Drift och underhåll har för amortering av lån avseende broar 5 290 tkr 
utnyttats för bro vid Rödö/Vätö, 1 705 tkr för bro vid Trästa, 1 375 tkr för bro vid 
Vallsundet, 2 405 tkr för bro vid Svartnora, 700 tkr för bro vid Männikö och 1 320 tkr för 
bro vid Hedesunda.  

Från delposten 3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar har för amortering av lån av-
seende vägar 29 015 tkr utnyttjats för väg E 6 delen Stenungsund-Ljungskile och 
116 000 tkr för amortering av Stockholmsprojekten. 

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer regeringsbeslut II 4 2002-12-19 disponerar Riksgäldskontoret medel 
inom anslagsposten 3.1 för att täcka dels förluster vid infriande av kapitaltäckningsgarantin 
till SVEDAB AB, dels eventuella förluster i samband med Riksgäldskontorets utlåning till 
SVEDAB AB.   
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Not 35. Anslaget 36:6 (anslagspost 2) Från EG-budgeten
fi nansierade stöd till transeuropeiska nätverk

Disponibla medel per 2003-12-31 utgörs av 
resterande disponibla medel från 2002  1 512 
bokfört på inkomsttiteln 6511 2003  37 575 
årets utfall anslaget 36:6 2003  -37 575 
Totalt disponibelt 2003-12-31  1 512

Av anslagskrediten för anslagsposten 36:6 Från EG-budgeten fi nansierade stöd till
transeuropeiska nätverk som enligt regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Vägverket 
m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer regeringsbeslut II 4 2002-12-19 uppgår till 
2 250 tkr har 0 tkr utnyttjats. 

Enligt regeringsbeslut II 9 2003-05-22 Disposition av anslagssparande inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer  ska Vägverket för anslaget 36:6 Från EG-budgeten fi nansierade stöd 
till transeuropeiska nätverk, anslagspost 2 Vägverket redovisa 53 799 tkr som indragning.

Not 36. Bemyndiganden  

Avser bemyndiganden enligt 20 § anslagsförordningen, dvs. enbart de åtaganden för vilka 
anslag ännu inte tilldelats. Lån är redovisning av utgående balans av lån, exkl anläggning-
stillgångar. I lån ingår även förskotteringar. Ingående åtagande har räknats om enligt de 
principer som använts vid beräkning av utestående åtaganden 2003. Ingående åtaganden 
är omräknade avseende verksamhetsåtaganden för lånefi nansierad verksamhet för vilka 
lån ännu inte tagits upp.  

Övriga fi nansiella villkor

Vägverkets räntekontokredit på 1 400 000 tkr har inte utnyttjats under året.

Räntekontokredit på 100 000 tkr vardera för projekt inom ramen för de nya trafi klösnin-
garna i Stockholm och Göteborg har maximalt under året utnyttjats för Stockholmsprojek-
tet med 110 000 tkr och för Göteborgsprojektet med 100 000 tkr.

Lån från kommuner och enskilda för fi nansiering i väganläggning har upptagits och amort-
erats enligt de villkor som regleringsbrevet för 2003 anger. 

Av de ackumulerade disponibla räntemedlen om 90 312 tkr (61 334 tkr) har Vägverket 
utnyttjat 0 tkr för verksamhet.  

Utnyttjande av disponibla anslagskrediter redovisas i not 33 och 34.

För att rätta till ackumulerade avrundningsdifferenser mellan anslagsredovisning och bok-
föring har utfall i kolumnen nettokostnader justeras så att det utgående överföringsbelop-
pet blir korrekt vid avstämning av Hermes mot anslagsredovisningen.

 

Samband mellan resultatredovisningen och den fi nansiella redovisningen, mkr       

I resultatredovisningen redovisas kostnad och intäkt för sektorsuppgifter, myndighetsutövning
inklusive bidrag, statlig väghållning samt intäkter för uppdrag utförda åt externa kunder.
Nedan visas hur dessa kostnader och intäkter redovisas i resultat- respektive balansräkningen.
Detta visar samtidigt resultaträkningen uppdelad på verksamhetsgrenar. Utförd investering
i immateriella tillgångar och väganläggningar aktiveras i balansräkningen. Kostnader och
intäkter för verksamhetsgrenen Produktion redovisas i avsnittet om Produktionsverksamhet.         

Verksamhet Resultat-
redovisning

Resultaträkning Balansräkning
Verksamhet Transferering Investeringar

Kostnader Intäkter Anslag Lämnade 
bidrag

Intäkt/
Upplösning 
av fonder

Anslag Aktiverat
netto

Anslag Lån

Sektorsuppgifter 644 584 10 574 60 60
Myndighetsutövning inklusive bidrag 2 759 972 660 308 1760 321 1 371 27 27
Statlig väghållning 17 128 7 884 672 7 774 6 6 9 238 5 130 4 108
Uppdragsverksamhet extern 2 145 2 120 2 145
Övrigt ej redovisat på verksamhet 532
Finansiella kostnader/intäkter 277 42 306 306
Resultatandel intresseföretag 163
Ränta lån kapitaltillskott 3
Avskrivning väganläggningar 2 592 159
Ianspråktagande av tidigare balanserat
resultat 0
Totalt 15 128 3 530 8 815 1 826 321 1 437 9 571 5 130 4 441
Årets kapitalförändring -2 781 -68

Sammanställning av fi nansiella villkor, årsredovisning 2003
Villkor Maximerat

belopp, 
mkr

Utnyttjat
belopp, 

mkr
Av delposten 3.2 får Vägverket använda medel till bärighetsin-
satser, tjälsäkring och rekonstruktion i enlighet med fastställda 
länsplaner. 1 300 761
Specifi cering av övriga krediter
Finansiering med övriga lån av Södra länken, övriga lånefi nan-
sierade Stockholmsprojekt samt Göteborgsöverenskommelsen 
med sammanlagt (Stockholmsleder AB, Göteborgs trafi kleder AB) 14 825 9 930
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret för tidigareläggning av 
vägprojekten E 18/20 Örebro–Arboga, E 4 Stora Åby–Väderstad,
E 22 Söderåkra–Hossmo och E 4 trafi kplats Hallunda 2 169 948
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret för investeringen i närtid 2 395 2 395
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret för utbyggnaden
av E 6 delen Stenungsund–Ljungskile med högst 1 014 812
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret för utbyggnaden av E 6 
delen Hogdal–Nordby inklusive räntekostnader med högst 115 101
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret för utbyggnaden av E 6 
delen Svinesundsförbindelsen med högst 785 422
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret av kapitaltillskott till 
SVEDAB på 148 94
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret för byggande av broar 
som ersatt vägfärjor på sammanlagt 250 190
Summa lån i Riksgäldskontoret för väginvesteringar 6 876 4 962
Totalt övriga krediter 21 701 14 892
Övrigt
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret för anläggningstillgångar 1 400 1 182
varav: förvärv av konferens- och museianläggningen Pylonen i 
Borlänge 46 45
Totala lån i Riksgäldskontoret 8 276 6 144
Den sammanlagda summan av de av Vägverket och regeringen 
godkända förskotteringarna får ej vid något tillfälle överstiga 30 
procent av de under året beviljade anslagsposterna 3.1, 3.2, 3.3 
och 3.5. Maximerat belopp utgör enligt Ändring av regleringsbrev 
för budgetåret 2003 avseende Vägverket, m.m. inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer 1 745 952
Vägverket får ställa borgen för lånefi nansierade vägobjekt samt 
andra väganordningar i anslutning till dessa vilka skall fi nansieras 
med avgifter, ram 500 0

Lantmäteriverket har tilldelats en egen anslagspost (7) som ska användas för om-
prövningsförrättningar av enskilda vägar enligt Ändring av regleringsbrev för budgetåret 
2003 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer regeringsbeslut 
2003-06-26 II 22.   
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Riksrevisionen har granskat Vägverkets (VV:s) årsredo-
visning, beslutad 2004-02-17, för räkenskapsåret 2003. 

Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten 
bedrivs effektivt och författningsenligt. I ansvaret ingår 
att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av verk-
samheten i årsredovisningen.

Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisions-
sed granska myndighetens årsredovisning i syfte att be-
döma om redovisningen och underliggande redovisning 
är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om led-
ningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och sär-
skilda 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 årsredo-

visningen är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett 
ett urval av väsentliga transaktioner och förvaltnings-
beslut.

Genomförd revision har gett en rimlig grund för ned-
anstående uttalande.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med för-
ordningen om myndigheters årsredovisning och budget-
underlag, regleringsbrev och övriga beslut för myndig-
heten.

Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt 
väsentligt är rättvisande. 

Revisionsdirektör Bertil Forsslundh har beslutat i 
detta ärende. Revisionsdirektör Joakim Gustafsson har 
varit föredragande. Revisionschef Gina Funnemark har 
deltagit i den slutliga handläggningen.

Regeringen

Näringsdepartementet                                                                                                                 17 mars 2004

 Bertil Forsslundh       Joakim Gustafsson

Årets resultat av uppdragsverksamheten i affärsenheterna uppgår till 7 589 tusen kronor.

Årets resultat av den övriga uppdragsverksamheten uppgår till 18 013 tusen kronor.

Vägverkets styrelse och generaldirektör föreslår att  

•  det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten i affärsenheterna om -115 350 tusen 
kronor balanseras i ny räkning för att täckas av framtida överskott inom ramen för resultaten-
heternas verksamhet. 

•  det ackumulerade resultatet av den övriga uppdragsverksamheten om 61 704 tusen kronor 
balanseras i ny räkning för att disponeras för drift- och underhållsverksamhet.

Eskilstuna den 17 februari 2004

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTAT I UPPDRAGSVERKSAMHETEN 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VÄGVERKET

 
 Monica Sundström Ingemar Skogö Anders Olsson
 Ordförande  Generaldirektör

 

 Anitha Bondestam Agneta Ståhl Birgitta Heijer

 

 Hans Stenberg Lars Orehall Elisabet Salander Björklund

EKONOMISK REDOVISNING
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Direktör
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ADRESSER OCH KONTAKTINFORMATION

Vägverket
Generaldirektör Ingemar Skogö

781 87  Borlänge
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-758 25

Texttelefon: 0243-750 90
e-post: vagverket@vv.se

REGIONER

Vägverket Region Norr
Vägdirektör 

Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Box 809

971 25  Luleå
Telefon 0920-24 37 00
Telefax 0920-24 38 30

e-post: vagverket.lul@vv.se

Vägverket Region Mitt
Vägdirektör Christer Agerback

Box 186
871 24  Härnösand

Telefon 0611-440 00
Telefax 0611-441 11

e-post: vagverket.har@vv.se

Vägverket Region Mälardalen
Vägdirektör Roland Forsberg

Box 1140
631 80  Eskilstuna

Telefon 016-15 70 00
Telefax 016-15 70 05

e-post: vagverket.esk@vv.se

Vägverket Region Stockholm
Vägdirektör Hans Rode

171 90  Solna
Telefon 08-757 66 00
Telefax 08-627 09 23

e-post: vagverket.sto@vv.se

Vägverket Region Väst
Vägdirektör Per-Erik Winberg

405 33  Göteborg
Telefon 031-63 50 00
Telefax 031-63 52 70

e-post: vagverket.got@vv.se

Vägverket Region Sydöst
Vägdirektör Rolf Johansson

551 91  Jönköping
Telefon 036-19 20 00
Telefax 036-16 16 18

e-post: vagverket.jon@vv.se

Vägverket Region Skåne
Vägdirektör Susanne Lindh

Box 543
291 25  Kristianstad

Telefon 044-19 50 00
Telefax 044-19 51 95

e-post: vagverket.kri@vv.se

HUVUDKONTORET

Vägverket
 781 87  Borlänge

Telefon 0243-750 00 
Telefax 0243-758 25

Texttelefon: 0243-750 90
e-post: vagverket@vv.se

STÖD- OCH UTV.ENHETER

Vägverket 
Samhälle och trafi k

Chef Thomas Erlandson
Adressuppgifter se Huvudkontoret

Vägverket 
Information och administration

Chef Ann-Therese Albertsson
Adressuppgifter se Huvudkontoret

RESULTATENHETER

Vägverket Förarprov
Chef Tom Ramstedt

781 87  Borlänge
Telefon 0243-750 00 
Telefax 0243-755 40

e-post: vagverket@vv.se

Vägverket Trafi kregister
Chef Michael Gedda

701 88  Örebro
Telefon 019-19 75 00
Telefax 019-26 26 12

e-post: vagverket.ore@vv.se

VUC Vägsektorns
UtbildningsCentrum
Chef Anne-Marie Snäll

781 87  Borlänge 
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-758 76

e-post: vagverket.vuc@vv.se

AFFÄRSENHETER

Vägverket Produktion
Chef Ulf Book

781 87  Borlänge 
Telefon 0243-942 00
Telefax 0243-942 10

e-post: vagverket.prod@vv.se

Vägverket Konsult
Chef Björn Karlsson

781 87  Borlänge
Telefon 0243-943 00
Telefax 0243-943 40

e-post: vagverket.kons@vv.se

Vägverket Färjerederiet
Chef Anders Werner

Box 51
185 21  Vaxholm

Telefon 08-544 415 00
Telefax 08-544 415 10

e-post: vagverket.farj@vv.se 

Interna råd
Produktionsrådet i Vägverket Produktion

Konsultrådet i Vägverket Konsult
Rederirådet i Vägverket Färjerederiet
Utbildningsrådet i VUC Vägsektorns

UtbildningsCentrum

AV VÄGVERKET 
FÖRVALTADE BOLAG

SweRoad AB
Swedish National Road 

Consulting AB
Box 4021

171 04  Solna
Telefon 08-799 79 80

Telefax 08-29 46 89
e-post: sweroad@sweroad.se

Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB

Box 4044
203 11  Malmö

Telefon 040-660 98 80
Telefax 040-660 98 80

e-post: svedab@svedab.se

Rådgivande delegationen 
för yrkestrafi kfrågor

Vägverket (ordförande)

Rikspolisstyrelsen

Riksskatteverket

Länsstyrelserna

Svenska bussbranschens riksförbund

Svenska taxiförbundet

Svenska transportarbetareförbundet

Sveriges Åkeriföretag

Transportgruppen/Biltrafi kens 
arbetsgivareförbund

Svenska kommunförbundet

Svenskt Näringsliv

Konsumentverket

Konkurrensverket

Vägtrafi kinspektionen
Chef Lars Bergfalk

781 87  Borlänge
Telefon 0243-780 00
Telefax 0243-783 30

e-post: kontakt@vagtrafi kinspektionen.se
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