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ÅRSREDOVISNING

Vägverket
Vägverket har cirka 6 400 anställda och en verksamhetsvolym på 17 miljarder kronor. Vårt ansvar är att på ett effektivt
sätt och i samverkan med andra aktörer utveckla vägtransportsystemet i den riktning som regering och riksdag beslutat
om. Vårt arbete ska leda till ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem som präglas av hög tillgänglighet och hög
transportkvalitet.
1999 i korthet
•En nationell miljö- och trafiksäkerhetsstrategi har tagits fram i en genomgripande process med ett stort antal
företrädare för vägtransportsystemets olika delar.
•336 000 bilar har inregistrerats under året. Det är 17 procent fler än under 1998.
•Cirka 80 000 personer har under året tagit sitt första körkort.
•154 km ny väg och 56 km gång- och cykelväg har byggts på beställning av Vägverket.
•Under året har 820 miljoner kronor satsats på de statliga vägarna i syfte att öka trafiksäkerheten.
•Åtgärder mot buller har inneburit att 3 900 personer slipper att bli utsatta för kraftig buller från vägtrafiken.
•213 miljoner kronor har betalts ut i statsbidrag för att öka tillgängligheten för funktionshindrade till kollektivtrafiken.
Vägtransportsystemet
Vägtransportsystemet består av människor som använder systemet, fordonen, den fysiska infrastrukturen samt regler
och information som stödjer systemet.
Transporter ger möjligheter…
•På landets 42 000 mil väg åker vi var och en bil och buss i genomsnitt 28 km per dag.
•Trafiken har ökat under året – personbilstrafiken med 3 procent och lastbilstrafiken med 5 procent jämfört med förra året.
…men innebär också risker
•570 människor omkom till följd av olyckor på vägen. 4 025 skadades svårt.
•Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken har ökat med 2,5 procent under året.
•223 000 personer boende längs gator och vägar har utsatts för kraftigt buller från vägtrafiken.
Följande avsnitt ingår i Vägverkets miljöredovisning:
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Generaldirektörens kommentar
och bl.a. klarlägga effekter av mitträcken för att eliminera mötesolyckor.
En annan punkt i elvapunktsprogrammet har
lett till att Vägverket i sin myndighetsroll under
året medverkat till att en lag om vinterdäck
införts från den 1 november 1999. Vi har
också lämnat ett förslag till regeringen om
ett ändrat förarutbildningssystem som
bl.a. innebär en stegvis utbildning. Syftet
är att bidra till ökad trafiksäkerhet genom
att minska olycksriskerna för nya förare.
Vägverkets verksamhet i rollen som
ansvarig sektorsmyndighet har koncentrerats till de åtgärder som ger störst effekt på
trafiksäkerhet och miljö. Vägverket har tillsammans med tunga företrädare inom vägtransportområdet redovisat en strategi som beskriver
hur målen för säkerhet och miljö långsiktigt kan
uppnås – Nationell strategi för miljö och trafiksäkerhet
i vägtransportsystemet.
I vårt myndighetsuppdrag har året präglats av flera kvalitetshöjande åtgärder. Under våren gjordes en omfattande
teknisk omställning av registerverksamheten i Örebro i syfte
att bl.a. åstadkomma ökad tillgänglighet. Genom utbyggd
Internetservice för registren ska kontakterna med kunderna
effektiviseras.
I syfte att effektivisera upphandling och genomförande
av vägbyggnadsobjekt har Vägverket tillsammans med
Banverket och andra tunga intressenter deltagit i projektet
”Anläggningar i fokus”. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien är sammanhållande.
I det ovan nämnda reviderade regleringsbrevet ändrades
Vägverkets möjligheter att använda anslagskrediter dramatiskt
under år 1999. Under 1998 var anslagskrediten av storleksordningen 1200 miljoner kronor. Ungefär samma belopp är
krediten på under år 2000. För år 1999 begränsades beloppet
till 47 miljoner kronor. Anslagskrediten har överskridits
med 237 miljoner kronor. Detta trots att Vägverket vidtog
kraftfulla åtgärder för att minska risken för ett överskridande.
Mycket av utfallet är väderleksberoende.
Under senare delen av året har intresset för bolagisering
av Vägverket Produktion åter aktualiserats genom regeringens
uppdrag till en extern revisionsfirma att utvärdera verksamheten. Vägverket Konsult visar ett resultat som är i nivå med
branschen i övrigt medan Vägverket Produktion har en lönsamhet som ligger något under jämförbara företag.

Det svenska vägtransportsystemet har under 1999 präglats
av en kraftig trafikökning som är en följd av den
gynnsamma tillväxten av den svenska ekonomin.
Vägtransporterna är en viktig förutsättning
för ekonomin och tillväxten i samhället. Vi
ser för närvarande en stor ökning i efterfrågan
på transporter av både människor och gods.
Trafiken på de statliga vägarna har under
1999 ökat med 3 procent för personbilstrafiken och 5 procent för godstransporterna. Denna kraftiga ökning ställer
stora nya krav på väghållningen främst i
form av underhåll och drift men också av
nya vägar. Detta, tillsammans med redan
inträffat eftersatt vägunderhåll och senarelagda
starter av nya vägar i jämförelse med den av
regeringen fastställda väghållningsplanen, gör att
tillgängligheten och framkomligheten på det svenska
vägnätet utgör en negativ faktor för den i och för sig
goda utvecklingen av näringslivet. För vissa branscher,
exempelvis skogsindustrin, är god vägstandard avgörande för
gynnsam tillväxt. Till detta ska läggas de negativa effekterna
för trafiksäkerheten och miljön orsakade av trafikökningen.
Vägverket har under året konstaterat ett alltmer ökat
behov av resurser för drift och underhåll av hela det statliga
vägnätet. Vi ser med stor oro på årets resultat som visar att
vi inte har kunnat upprätthålla standarden på det statliga
vägnätet. Vi ser också att starter av väginvesteringar på det
nationella stamvägnätet senareläggs med cirka två år i förhållande till väghållningsplanen för åren 1998–2007.
Vägverket har till regeringen lagt fram ett förslag på alternativ
finansiering av två vägprojekt, E 4 förbi Sundsvall och riksväg 40 Borås–Jönköping. Konjunkturutvecklingen i positiv
riktning ökar också kraven att finna lösningar på trafiksituationen i storstadsområdena.
Det eftersatta vägunderhållet men främst den kraftiga
trafikökningen har bidragit till att antalet dödade i trafiken
under 1999 ökat från 531 personer år 1998 till ca 570. Det
av riksdagen fastställda delmålet att antalet dödade i trafiken
ska understiga 400 år 2000 kan därmed icke uppnås.
Vägverket föreslog regeringen i februari 1999 ett program
för att öka trafiksäkerheten så att riksdagens andra delmål,
att antalet dödade i trafiken ska understiga 270 år 2007 kan
uppnås. Regeringen redovisade därefter ett elvapunktsprogram
för ökad trafiksäkerhet som Vägverket har arbetat efter.
Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder, kvalitetssäkring av transporter
och ny teknik är exempel på satsningsområden. I ett reviderat
regleringsbrev omfördelades 400 miljoner kronor till kostnadseffektiva fysiska trafiksäkerhetsåtgärder.
För den statliga väghållningen har satsningen på trafiksäkerhet bl.a. inneburit att de 100 mest olycksdrabbade
vägavsnitten på det nationella vägnätet har definierats.
Syftet är att med kostnadseffektiva åtgärder förbättra de
avsnitt där de flesta svåra olyckor sker. Genom sex utvecklingsprojekt ska vi öka kunskapen om lämpliga utformningar

Jan Brandborn
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hälften av det totala godstransportarbetet per år. Gods
som fraktas med lastbil har dessutom i genomsnitt ett högre
värde per ton än det som fraktas med båt och järnväg.
Det totala antalet resor till fots är ca 800 miljoner per år
och är konstant genom åren. Motsvarande siffra för resor
med cykel är ca 600 miljoner och visar en svagt nedåtgående
trend.

UTVECKLINGEN I
VÄGTRANSPORTSEKTORN
Transporter överbryggar avstånd så att människor kan nå
arbete, service, kultur och fritid. Ju mer effektiva transporterna är, desto bättre förutsättningar finns för att skapa
välstånd och god livskvalitet för den enskilda individen. Hur
transporterna utvecklas beror på utvecklingen i samhället i
övrigt, både nationellt och internationellt. Efterfrågan på
transporter påverkas av den samlade produktionen av varor
och tjänster samt utvecklingen av befolkning och sysselsättning. Infrastrukturen för vägtransporter inverkar också på
samhällsutvecklingen.

Färdmedel vid persontransport

Personbil
förare, 50%

10%
5%
3%

Personbil
passagerare,25%

7%

50%

TRANSPORTER 1999

Buss, 7%
Flyg, 3%

25%

EUROPA

Den ekonomiska tillväxten i Västeuropa (siffrorna avser EUländerna, Island, Norge och Turkiet) var 2,8 (2,8) procent
under 1998 (1997). Ökningstakten bedöms vara densamma
1999 och 2000. På fem till tio års sikt kan en utvidgning av
EU leda till ökade transporter inom dagens EU.
Enligt European Conference of Ministers of Transport
ökade godstransportarbetet på väg i Europa med 5,7 (3,0)
procent och persontransportarbetet med personbil med
5,5 (2,5) procent 1998 (1997).
EU har under 1999 (1998) beslutat bidra med 105
(77) miljoner kronor till de transeuropeiska näten (TEN)
i Sverige exklusive Öresundsbron. I dessa nät ingår bl.a.
den nordiska triangeln, Köpenhamn–Oslo–Stockholm/
Helsingfors. Under 1999 var utbyggnaden av detta nät en
av de högst prioriterade posterna i EU:s budget.

Järnväg, 5%
Övrigt, 10%

Persontransportarbetets fördelning på olika färdmedel 1999, andel
av totalt antal personkilometer vid inrikes resor. Yrkesmässiga resor är
exkluderade. I posten ”Övrigt” ingår bland annat gång och cykel
med vardera 2 %, taxi med 1 % och tunnelbana/spårvagn med 2 %.

Transportmedel för gods

14%

10%

Kortväga lastbil
(6,2 mdr), 10%
Långväga lastbil
(26,5 mdr), 44%

SVERIGE

32%

Under de senaste decennierna har utvecklingen av BNP,
persontransporter och godstransporter i stort följts åt.
Under 1999 minskade folkmängden i 16 av Sveriges 21
län. Flyttströmmarna fortsätter att gå mot storstäderna,
och skogslänen (Norrlandslänen, Dalarnas län och
Värmlands län) har ett underskott av personer vid inrikes
flyttningar. Förutom storstadslänen ökar folkmängden
bara i Hallands län och Uppsala län. Ökningar i
befolkning följer samma mönster som under de senaste
åren, dvs. de kommuner som ökar mest är Stockholm,
Göteborg och Malmö tillsammans med universitets- och
högskoleorter och andra storstadskommuner. Av Norrlands
54 kommuner är det bara två, Umeå och Gävle, som har
folkökning under 1999.
Merparten av inrikestransporterna i Sverige är vägtransporter. Personbil, taxi och buss står för mer än tre
fjärdedelar av persontransportarbetet och ungefär två tredjedelar av antalet personresor. Lastbilen används för drygt

44%

Järnväg inkl
malmtransporter
(19,0 mdr), 32%
Inrikes sjöfart
(8,3 mdr), 14%

Godstransportarbetets fördelning på huvudtransportmedel, andel av
totalt antal tonkilometer 1998. Godsmängderna som transporteras
med buss och flyg är små.

Den officiella statistiken visar att mängden transporter
med svenska lastbilar har stagnerat under de två senaste
åren. Vägverkets trafikmätningar visar å andra sidan
sedan länge en ständig ökning av lastbilstrafiken på europavägarna och på senare tid också en stark ökning på det
mindre vägnätet. Skillnaderna torde förklaras av en
ökande andel transporter med utländska lastbilar.
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Trafikarbete, statliga vägar

Väglängdens och trafikarbetets fördelning

Index 1994=100
130

130

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

Kategori väghållare

Statliga vägar

100
1994

1997
1996
1995
Personbil, lastbil och buss

1998

Kommunala gator
och vägar*
Enskilda vägar*

100
1999

arbete %

98 000
4 900
9 800
11 600
71 900

66
23
18
11
14

38 500
284 000
74 000
210 000

30
4
3
1

Trafikarbete: Den väglängd som samtliga fordon
(av visst slag) kört under året på ett visst vägnät.
Persontransportarbete: Antal personer multiplicerat
med transporterad väglängd.
Godstransportarbete: Antal ton transporterat gods
multiplicerat med transporterad väglängd.

Personbil, lastbil och buss; Enbart europavägar
Lastbil och buss; Enbart europavägar

Årlig trafikökning, statliga vägar

Procent

Totalt
Totalt
Bidragsberättigade
Ej bidragsberättigade

Andel trafik-

km

* Uppskattade värden.

Lastbil och buss
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Europavägar
Övriga riksvägar
Primära länsvägar
Övriga länsvägar
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7
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3

3

2
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1
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Utvecklingen i vägtransportsektorn är resultatet av många
intressenters arbete. Förutom Vägverket finns många viktiga
aktörer. Kommunerna svarar för samhälls- och trafikplanering, väghållning av de kommunala gatorna och vägarna,
trafikföreskrifter och parkeringsfrågor. Tillsammans med
landstingen ansvarar kommunerna också för kollektivtrafiken och finansierar en stor del av denna. Polisen arbetar
med trafikövervakning och fordons- och förarkontroll på
väg. Länsstyrelserna beslutar om körkortstillstånd och
körkortsvillkor och om tillstånd till yrkesmässig trafik. De
beslutar också om återkallelser av körkort och yrkestrafiktillstånd. Länsstyrelserna ansvarar även för planeringen av
vissa väginvesteringar och vissa statsbidrag.
Enskilda väghållare svarar för väghållningen på det
enskilda vägnätet, dvs. de vägar som inte är kommunala
eller statliga. Frivilligorganisationerna arbetar främst genom
information och opinionsbildning. Även näringslivet medverkar i stor utsträckning i vägtransportsektorns utveckling,
exempelvis som fordonstillverkare samt som producenter
och köpare av transporttjänster. Vi tar som medborgare
alla ansvar för ett fungerande transportsystem genom att
skaffa oss kunskap och använda vårt omdöme.

0
0
1999
1998
1997
1996
1995
Personbil, lastbil och buss
Lastbil och buss
Personbil, lastbil och buss; Enbart europavägar
Lastbil och buss; Enbart europavägar

Den totala trafikökningen under 1999 på det statliga
vägnätet har sålunda varit tre procent för personbilstrafiken
och fem procent för lastbilstrafiken.
Antalet personbilar och lastbilar i trafik har under 1999
ökat med 2,5 respektive 5 procent. Antalet nyregistrerade
personbilar och lastbilar har ökat med 17 respektive 12
procent. Den svenska personbilsparken har en hög
genomsnittsålder. En tredjedel (35 procent) av bilarna var
år 1999 av årsmodell 1986–1990 och en fjärdedel (26
procent) ännu äldre.
Det svenska vägnätet omfattar omkring 420 000 km väg.
Hur väglängden och trafikarbetet fördelar sig på de olika
väghållarnas vägar framgår av tabellen. För kommunala
gator och vägar och enskilda vägar har bedömningar gjorts
utifrån den bästa tillgängliga kunskapen.

MÅL FÖR TRANSPORTPOLITIKEN

Riksdagen fastställde 1998 ett övergripande mål och fem
delmål för transportpolitiken. Det överordnade målet är
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet. De fem delmålen avser tillgänglighet,
transportkvalitet, regional utveckling, trafiksäkerhet och miljö.
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Persontransportarbetet med buss under 1999 var 7 (7) procent
av det totala persontransportarbetet. I storstadsregionerna
tenderar resandet med den lokala och regionala busstrafiken
att öka. Resandet tenderar att minska i medelstora städer i
Mellansverige, medan det är oförändrat i glesbygd.
Möjligheten för funktionshindrade att använda kollektivtrafiken ökar successivt. Under året har statsbidrag på
sammanlagt 213 mkr satsats på handikappanpassning av
bussar, terminaler, busshållplatser, informationsinsatser
m.m. med syfte att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.
Under 1999 har trafikantundersökningar genomförts
som visar att bra vägunderhåll efterfrågas. Undersökningarna
visar att underhåll får låga betyg. Under avsnittet Statlig
väghållning redovisas resultat av undersökningarna.
Mätmetoder saknas fortfarande för att kunna göra en
samlad bedömning av hur tillgängligheten utvecklats.

I regleringsbrevet till Vägverket för 1999 anger regeringen
att Vägverkets del av det övergripande målet är:

•att verka för att till lägsta möjliga samhällsekonomiska
kostnad åstadkomma ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem som präglas av hög tillgänglighet och
transportkvalitet och som främjar positiv regional
utveckling
•att verka för att ingen på sikt skall dödas eller skadas
allvarligt inom vägtransportsystemet och att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de
krav som följer av detta
•att fortlöpande minska miljöpåverkan, intrång och
barriäreffekter av väghållning.
TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet definieras som hur lätt medborgare,
näringsliv och offentliga organisationer kan överbrygga
avstånd i samhället, och hur lätt det är att nå utbud och
aktiviteter.

TRANSPORTKVALITET
Mål

Transportsystemets utformning och funktion skall
medge en hög transportkvalitet för näringslivet.

Mål

Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas
och näringslivets grundläggande transportbehov kan
tillgodoses.

Resultat

Vägen
Under 1999 har ingen återhämtning av eftersläpande
underhåll på belagda vägar skett. Eftersläpningen har i
stället ökat till 13 procent jämfört med upprättad plan.
Årliga mätningar av enbart ytstandard på belagda vägar
visar ett oförändrat tillstånd. På låg- och medeltrafikerade
vägar har en viss försämring skett.
Det statliga grusvägnätet är ca 21 400 km långt.
Andelen grusvägar på det statliga vägnätet har minskat
något och uppgår nu till 22 procent. Även på grusvägar
har eftersläpningen i underhållet ökat.
De vägar som Vägverket tvingats sätta ned bärigheten
på under tjällossningsperioder har kontinuerligt blivit
färre under 1990-talet. Trenden bröts under 1998 på
grund av en besvärlig tjällossningsperiod. Ytterligare försämringar skedde under 1999. Sammanlagt har 15 200
(14 500) km väg haft nedsatt bärighet under 1999 på grund
av tjällossning, vilket främst drabbat den tunga trafiken.
En sammanfattande bedömning är att transportkvaliteten
för näringslivet på de statliga vägarna inte har kunnat
upprätthållas under året. För övriga vägar saknas uppgifter.

Tillgänglighet kan anges genom att man beskriver uppoffringar som förflyttningar av människor och gods innebär.
Även beskrivningar av olika gruppers möjligheter att ta
del av samhällsfunktioner anger tillgänglighet. Tillgänglighet påverkas av såväl transportsystemets som samhällets
utveckling, t.ex. ändrad lokalisering av bostäder, arbetsplatser och samhällsservice.
Resultat

Vägen
Investeringar som har gjorts på det statliga vägnätet under
året och som är större än 5 miljoner kronor har minskat den
totala restiden med drygt 1 miljon fordonstimmar. Detta
motsvarar ca 0,2 procent av den totala restiden på det statliga
vägnätet. En förutsättning för förbättrad tillgänglighet är att
åtgärder inom ramen för drift- och underhållsverksamheten
utförs.
Permanenta sänkningar av skyltad hastighet har under
året genomförts på 660 km väg. Tillfälliga sänkningar under
vinterperioden har genomförts på 2 240 km väg. Mätningar
av verkliga hastigheter pågår. Ökningen av restiden bedöms
uppgå till 2–4 miljoner fordonstimmar per år.

REGIONAL UTVECKLING
Mål

Trafikanten
En genomsnittlig dag gör 82 (81) procent av alla personer
i Sverige någon form av resa. Andelen av alla funktionshindrade med rörelsehinder i Sverige som en genomsnittlig
dag gör minst en resa är 58 (57) procent.

Transportsystemet skall främja en positiv regional utveckling
genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika
delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av
långa transportavstånd.
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TRAFIKSÄKERHET

Utgångspunkten för regionalpolitiken är att alla regioner
ska få en långsiktigt hållbar utveckling. Förbättringar i
vägtransportsystemet ska bidra till en positiv ekonomisk
utveckling i regioner som släpar efter.
Vägverket har tolkat det transportpolitiska målet om
en positiv regional utveckling som att fördelningen av
infrastruktursatsningar bör vara sådan att de delar av landet
som tillhör ett stödområde ska få minst lika stor andel av
tillgänglighetsförbättringar som landet i övrigt sett över
en längre period. Som stödområde räknas de norra
delarna av landet, Bergslagen och vissa kommuner i västra
och sydöstra Sverige. I dessa områden bor ca 25 procent av
Sveriges befolkning.
Vägverket använder fördelningen av restids- och
reskostnadsminskningar mellan stödområden och övriga
landet för att beskriva hur förbättringar av tillgängligheten
fördelas över landet.

Mål

Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att
ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion
skall anpassas till de krav som följer av detta.
Resultat

Trafikanten
1999 beräknas ca 570 (531) personer ha dödats i vägtrafiken. Det är en ökning med 7 procent från föregående år.
I statistiken ingår ca 40 personer som avlidit av sjukdom
i trafiken. Antalet dödade i vägtrafiken har inte minskat
under de senaste fyra åren. Även antalet svårt skadade har
ökat under 1999 och beräknas uppgå till 4 025 (3 883),
vilket är en ökning med 4 procent. Därmed har inte heller
antalet svårt skadade minskat de senaste fyra åren. En
bidragande orsak till ökningen 1999 är att såväl personbilssom lastbilstrafiken har ökat relativt kraftigt under året.

Resultat

Vägen
Totalt har investeringar enligt nationell plan uppgått till
3 083 mkr, varav 437 mkr, 14 procent, är att hänföra till
stödområden. Investeringar i vägar enligt regionala planer
har gjorts med 1 670 mkr, varav ca 715 mkr, 43 procent,
investerats i stödområden.

Antal dödade i trafiken, totalt och fördelat på vägnät
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Stödområdenas andel av restids- och reskostnadsminskningarna p.g.a. investeringar i det statliga vägnätet under
1999 är mindre än 10 procent. Eftersom stödområdenas
andel av den totala restiden och reskostnaden är 30 procent
har målet att utjämna skillnader och kompensera för
långa transportavstånd inte uppfyllts. Andelen restidsminskning ska vara minst lika stor som andelen av den
totala restidsförbrukningen.
Sammanfattningsvis var fördelningen av de statliga
väginvesteringarna långt ifrån vad som skulle erfordras för att
nå det transportpolitiska delmålet om regional utveckling.
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Andel av total restid med bil
i stödområden, %
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Andel av total restidsminskning
till följd av väghållningsåtgärder i stödområden, %
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Utvecklingen av antalet dödade och svårt skadade personer
har de senaste fem åren varit i stort sett likartad på det
statliga och det kommunala vägnätet.
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Sammanlagt bedöms åtgärder som genomförts under
1999 ha medfört 12–17 färre dödade och 75–115 färre
svårt skadade i trafiken. Denna minskning har inte varit
tillräcklig för att motverka effekten av trafikarbetsökningen som inneburit att ca 30 personer fler beräknas ha
dödats under 1999. Enligt en prediktionsmodell, framtagen
av VTI, som är baserad på statistik från perioden 1977–1999
kommer en trafikökning motsvarande årets att medföra risk
för en fortsatt ökning av antalet dödade i trafiken, se diagram.

Antal dödade i vägtrafiken fördelade efter trafikantkategori
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Fordonet
Under 1999 nyregistrerades 336 000 personbilar och 173 000
avregistrerades. Nya bilar är normalt krocksäkrare än äldre,
och förnyelsen av bilparken ger därmed positiva trafiksäkerhetseffekter. Andelen av trafikarbetet som utförs med personbilar utrustade med krockkudde på förarplats fortsätter
att öka och uppgick 1999 till 44 procent, vilket är en
ökning med 7 procentenheter jämfört med 1998. Under
1999 fattades beslut om obligatorisk användning av vinterdäck under vintersäsongen vilket beräknas minska antalet
döda med 5–7 personer per år och antalet svårt skadade med
30–60 personer. Den ökade förekomsten av tunga lastbilar i
trafiken innebär en ökad skaderisk för övriga trafikanter och
får därmed negativ effekt på trafiksäkerheten.
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MILJÖ
Mål

Transportsystemets utformning och funktion skall
anpassas till krav på en god och hälsosam livsmiljö för
alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador.
En god hushållning med mark, vatten, energi och
andra naturresurser skall främjas

Vägen
Investeringar i nya vägar samt höjd standard på befintliga
vägar och på vinterväghållningen ger normalt positiva trafiksäkerhetseffekter. Det eftersläpande underhållet av vägnätet
kan dock innebära en ökad olycksrisk. Investeringsobjekten
på det statliga vägnätet som öppnats för trafik under 1999
beräknas medföra att antalet dödade minskar årligen med
1–2 personer och svårt skadade med 7 personer. Den utökade
trafiksäkerhetssatsningen uppskattas ge en årlig effekt på
30–40 färre dödade och svårt skadade personer, varav
antalet färre dödade bedöms vara 3–5 personer.
Hastighetsgränserna har under 1999 sänkts från 110
till 90 km/tim på 182 km väg och från 90 till 70 km/tim
på 476 km väg. Detta beräknas medföra en minskning av
antalet dödade med 1 och antalet polisrapporterade svårt
skadade med 4 personer per år. Under 1999 har det fattats
beslut om att sänka hastighetsgränserna under vintersäsongen
från 110 till 90 km/tim på 1 741 km väg och från 90 till
70 km/tim på 500 km väg. Detta beräknas medföra en
minskning av antalet dödade med 2 och antalet polisrapporterade svårt skadade med 7 personer per år.

Resultat

Utsläpp av luftföroreningar
Vägtrafikens utsläpp av fossilt koldioxid
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Utvecklingen i vägtransportsektorn
Normen för bly klarades redan innan all blyad bensin
hade fasats ut och utgör inte längre något problem i
Sverige. Normen för kvävedioxid bedöms inte klaras bl.a.
för större vägar och gator i Stockholm år 2006. Troligen
klaras den inte heller för en del andra tätorter.
Utsläppen av cancerframkallande ämnen i tätort
kommer troligen att halveras mellan 1991 och 2005.
Utsläppen har minskat med 35 procent sedan 1991.
Däremot kommer det långsiktiga målet om en minskning
med 90 procent inte att nås utan ytterligare åtgärder.

Utsläppen av koldioxid ökade med ca 2,5 procent jämfört
med förra året, och från basåret 1990 har ökningen uppgått
till ca 7 procent. Godstransporterna står för den största
delen av ökningen. I beräkningarna har antagits att överenskommelsen mellan bilindustrin och EU-kommissionen
infrias i Sverige, dvs. nya bilars bränsleförbrukning är 25
procent lägre 2008 jämfört med 1995. Trots detta nås inte
målet för utsläpp av fossil koldioxid.
Kväveoxider
Sedan 1988, då utsläppen av kväveoxider var som störst,
har de minskat med ca 41 procent. Minskningen beror
till största delen på att katalytisk avgasrening infördes på
personbilar fr.o.m. 1989 års modell (frivilligt fr.o.m.
1987). Minskningen sedan basåret 1995 är 24 procent.
Det rekommenderade utsläppstaket för år 2010 nås inte
utan ytterligare åtgärder.

Buller
Målet för antalet utsatta för buller vid nybyggda eller
väsentlig ombyggda vägar uppfylls i de flesta fall. Vad gäller
målet att minska antalet utsatta för buller i befintliga
bostadsmiljöer (inomhus) kommer detta med dagens
åtgärdstakt inte att uppfyllas.
Antalet bullerutsatta boende längs det statliga vägnätet
har minskat med 3 900 personer under 1999. Det stora
antalet utsatta för buller finns längs kommunala gator och
vägar. Totalt är ca 223 000 personer utsatta för mer än 65
dB(A) trafikbuller utomhus.

Svaveldioxid
Sedan 1995 har utsläppen av svaveldioxid minskat med ca
35 procent. Jämfört med förra året är minskningen ca 7
procent. Minskningen beror framför allt på att lågsvavligt
bränsle (MK1) till stor del har ersatt sämre kvaliteter.

Natur- och kulturmiljöer
Av ca 540 (694) hektar ny eller utökad vägyta under 1999
(1998) ligger ca 135 (138) hektar inom riksintressanta
områden.

Flyktiga kolväten (VOC)
Utsläppen av kolväten har minskat med ca 51 procent
sedan 1987 då de var som störst. Minskningen beror till
största delen på att katalytisk avgasrening och system som
kraftigt minskar avdunstningen av bränsle infördes på
personbilar fr.o.m. 1989 års modell. Minskningen sedan
basåret 1995 är 30 procent.

Kretsloppsanpassad väghållning
En miljöutredning för statlig väghållning pågår. Uttaget
av naturgrus för statliga vägar minskade med en halv procent
till 4,34 miljoner ton 1999. Återvinning och återanvändning
av beläggningsmassor, armeringsjärn, betong etc. ökar
medan deponering minskar. Andelen beläggningsmaterial
som återvinns har minskat till 89 (94) procent 1999 (1998).
Problemen med saltpåverkade brunnar och vattentäkter är
fortfarande mycket aktuella liksom saltskador på vegetation.
Trenden med minskad saltförbrukning har brutits och
under de senaste vintersäsongerna har förbrukningen
ökat. 20 (10) vattentäkter har påverkats av väghållningen
och 3 (15) konfliktpunkter mellan väg och vattentäkt har
åtgärdats under 1999 (1998). Vägverket har nu tagit fram
ett förslag till övervakningsprogram för dagvatten, grundvatten och vegetation.

Hälsoeffekter av luftföroreningar
Halterna av luftföroreningar har i de flesta avseenden
minskat under den senaste tioårsperioden, men det förekommer fortfarande frekventa överskridanden av gränsvärdena i gatunivå. Sannolikt förekommer höga halter
också i orter där inga mätningar görs.
Halterna av svaveldioxid och sot överskrider inte gränsvärdena. Koloxidhalterna överskrider sällan riktvärdet.
För övriga ämnen är situationen däremot allvarligare.
Halterna av kvävedioxid överskrider målnivån på
många starkt trafikerade gator i större tätorter. Enligt
SCB:s luftkvalitetsindex har halterna minskat med ca 39
procent i tätorter mellan vintrarna 1986–87 och 1998–99.
Tröskelvärden för marknära ozon överskrids i stor
omfattning. Halterna i vissa orter i södra Sverige är nära
nivåer som ger påvisbara negativa hälsoeffekter. Generellt
är halterna högre på landsbygden än i tätorterna.
Den 1 januari 1999 trädde förordningen (1998:897)
om miljökvalitetsnormer i kraft. Den omfattar svaveldioxid, bly och kvävedioxid. För år 1999 underskred halten
svaveldioxid miljökvalitetsnormen i Stockholm, Göteborg
och Malmö. Med erfarenhet från tidigare års mätningar
är det troligt att den även klarades i övriga landet.

Samlad bedömning
Koldioxidutsläppen är vägtrafikens största och svåraste
miljöproblem. För luftföroreningar i övrigt, liksom för
buller, går utvecklingen åt rätt håll. Mått på natur- och
kulturmiljö håller på att tas fram. Måluppfyllelsen vad
gäller kretsloppsanpassningen har i många fall försämrats.
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Vägverkets resultat och insatser

VÄGVERKETS RESULTAT
OCH INSATSER

Myndighetsutövning
att ta fram och tillämpa regler för fordon, körkort, trafikmiljö och yrkestrafik samt handlägga statsbidrag.
Statlig väghållning
att utveckla och förvalta det statliga vägnätet i rollen
som beställare. Vägverket ska också utöva tillsyn över
kommunernas väghållning.
Produktion
att utföra projektering, byggande, drift och underhåll på
beställning av Vägverket eller andra. Dessutom ingår
övrig uppdragsverksamhet, t.ex. att sälja information ur
bilregistret.

SAMMANFATTANDE ANALYS
VÄGVERKETS ANSVAR OCH UPPGIFTER

Vägverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat
ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet. Vägverket
ansvarar också för myndighetsutövning inom vägtransportsektorn. Därutöver har Vägverket ansvaret för planering, byggande och drift och underhåll av de statliga vägarna.
Sektorsansvaret för vägtransportsystemet innebär att verket
ska företräda staten på central nivå i frågor som gäller
vägtransportsystemets miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet, effektivitet och bidrag till regional
balans samt i frågor som rör väginformatik, fordon, kollektivtrafik, handikappanpassning, yrkestrafik och tillämpad
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet
inom vägtransportsystemet.

MÅL FÖR VÄGVERKET

I regleringsbrevet för 1999 anges de mål, effektmål
respektive verksamhetsmål, som regeringen har ställt upp
för Vägverket under året. Som grund för effektmålen ligger
det övergripande transportpolitiska målet – att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela
landet. Resultat av effektmålen redovisas i avsnittet
Utvecklingen i vägtransportssektorn.
Regeringen konkretiserar effektmålen i ett antal verksamhetsmål med preciserade återrapporteringskrav. En
sammanställning av verksamhetsmålen inklusive resultat
finns redovisad i avsnittet Måluppfyllelse. I resultatredovisningen per uppgift redovisas verksamhetsmålen från
regleringsbrevet i gråtonade rutor.

Verksamheten genomförs inom följande fyra huvuduppgifter:

Sektorsuppgiften
att samverka och samordna insatser med berörda aktörer,
och att på ett offensivt och resultatorienterat sätt driva på
utvecklingen av vägtransportsystemet bl.a. genom att träffa
överenskommelser, ge stöd, upphandla tjänster, tillhandahålla grunddata samt initiera forskning och utveckling.

Under hösten 1999 arrangerade Vägverket tillsammans med Näringsdepartementet en internationell konferens om funktionshindrades transporter.
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Vägverkets resultat och insatser
MÅLUPPFYLLELSE
Huvuduppgifter/

Mål i regleringsbrevet 1999

Resultat

Verksamhetsgrenar
SEKTORSUPPGIFTER

Trafiksäkerhet

• År 2000 skall antalet personer som dödas till följd av vägtrafikolyckor understiga 400 och
antalet polisrapporterade svårt skadade skall understiga 3 700.

Miljö

• De totala utsläppen av koldioxid från vägtransportsystemet skall minska.
• Utsläppen i tätorter av kväveoxider, kolväten och partiklar från vägtransportsystemet skall minska.
• Bullerstörningar från vägtrafiken skall minska.

Kollektivtrafik
Handikappfrågor

Rött
Grönt
Grönt

• Andelen funktionshindrade, äldre och barn, som kan utnyttja kollektiva färdmedel inom vägtransportsystemet, skall öka.
• Andelen kollektivtrafikresor skall öka.

Bebyggelse-, väg- och
trafikplanering

• Andelen gångtrafik och cykeltrafik skall öka.

Grunddata

• Vägverkets registerverksamhet skall tillhandahålla ett kundanpassat och aktuellt bil- och
körkortsregister med hög tillgänglighet till lägsta möjliga kostnad.
• Den reala prisnivån per registrerad enhet skall trendmässigt successivt minska.

Yrkestrafik

Rött

• Efterlevnaden av gällande regler skall öka bland utövare av yrkesmässig trafik.

Rött

1

Rött
Rött
Gult

2

Gult

3

Mätmetod saknas

MYNDIGHETSUTÖVNING

Myndighetsutövning

• Vägverket skall medverka till att regelverk och verkets praktiska tillämpning av regler på ett
effektivt sätt bidrar till de övergripande transportpolitiska målen.

Gult

Statsbidrag

• Bidragsverksamheten till enskilda vägar skall säkerställa att standard och tillgänglighet på det
enskilda statsbidragsberättigade vägnätet upprätthålls.

Grönt

STATLIG VÄGHÅLLNING

Väginvesteringar

Drift och underhåll
av vägar

• Vägverket skall, med hänsyn till anvisade medel, fullfölja pågående investeringar och förbättringsåtgärder på det nationella stamvägnätet i enlighet med den nationella väghållningsplanen.
• På det statliga vägnätet i övrigt skall, med hänsyn till anvisade medel, investeringar och förbättringsåtgärder genomföras i enlighet med länsplaner för regional transportinfrastruktur.
• Underhållet av det statliga vägnätet skall ske på ett sådant sätt att nuvarande tillstånd inte försämras
såvitt avser beläggningar.
• Regionala skillnader i ytstandard på belagda vägar skall minska för vägar med samma trafikvolym.
• Driften av det statliga vägnätet skall genomföras på ett effektivt sätt samtidigt som ställda krav på
tillgänglighet, trafiksäkerhet och god miljö enligt nationell väghållningsplan tillgodoses.

Grönt
Grönt
Rött
Mätmetod bristfällig

Grönt

Försvar

• Beredskapen är i allt väsentligt godtagbar i förhållande till uppsatta mål.

Grönt

PRODUKTION

• Vägverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med
branschen i övrigt.

Gult

Bedömning av resultat: Grönt: Målet har uppfyllts
Gult: Delar av målet har uppfyllts
Rött: Målet har inte uppfyllts
1

2
3
4

Finns ej mätresultat. Stora satsningar under året torde dock ha påverkat möjligheten för funktionshindrade och äldre att utnyttja
kollektivtrafiken, se avsnitt Myndighetsutövning, Statsbidrag.
Målet klaras avseende hög tillgänglighet.
Målet klaras för fordonsuppgifter.
Målet klaras för Vägverket Konsult.
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Vägverkets resultat och insatser
KOSTNADER

Flertalet av de mål som gäller för år 1999 har uppfyllts
eller delvis uppfyllts. Målen inom sektorsuppgiften avser
oftast hela vägtransportsystemet och graden av måluppfyllelse är därför beroende av flera aktörers insatser, varav
Vägverket är en. En avgörande faktor för utvecklingen är
därför Vägverkets förmåga att driva på, samordna och
stödja verksamheten gentemot samtliga aktörer som
påverkar utvecklingen i vägtransportsystemet.
Antalet dödade inom vägtransportsystemet uppgick
preliminärt till 570 under år 1999, vilket är en ökning
med 7 procent jämfört med år 1998. Utvecklingen inom
trafiksäkerhetsområdet har således inte varit positiv under
året, vilket innebär att målet, att antalet dödade år 2000 ska
understiga 400, är svårt att nå. En särskild satsning på
trafiksäkerhet har därför gjorts under året, dels genom att
resurserna till trafiksäkerhetsåtgärder i vägmiljön har ökat
kraftigt, dels genom att sektorsarbetet har inriktats på
åtgärder med stor och säker effekt.
Den minskning av koldioxidutsläppet från vägtransportsystemet som anges i ett av miljömålen har heller inte
kunnat uppnås. För att långsiktigt säkerställa att trafiksäkerhets- och miljömålen nås har verket i samarbete med övriga
aktörer i sektorn tagit fram en nationell strategi för miljö
och trafiksäkerhet.
Den stora trafikökningen under året är en bidragande
orsak till svårigheterna att nå målen för vägstandard,
miljö och trafiksäkerhet. Bristande överensstämmelse
mellan den fastställda långsiktiga väghållningsplanen och
budget samt omprioriteringar försvårar ett effektivt
genomförande av verksamhetsmålen och leder därmed
också till sämre måluppfyllelse.

Vägverkets verksamhetsvolym 1995–1999, miljoner kronor
1995

Sektorsuppgiften
Myndighetsutövning
Statlig väghållning
Summa verksamhetsgrenar
- varav administration
Uppdragsverksamhet*)
Verksamhetsvolym

1996

1997

1998

1999

873
819
900 1 055
921
2 828 2 172 2 514 1 856 2 073
14 718 12 133 11 261 14 026 12 619
18 419 15 124 14 675 16 937 15 614
901
946 1 057 1 081 1 088
1 010
927
852 1 093 1 250
19 429 16 052 15 527 18 030 16 864

*Avser fakturering mot Vägverket externa beställare. Fördelning av
volymer per enhet finns redovisat på sid 64, Noter, not 9.

Verksamhetsvolymen under 1999 är 16,9 miljarder kronor
eller 6 procent lägre än 1998. Minskningen sker i huvudsak inom den statliga väghållningen och förklaras bl.a. av
att regeringen under 1998 beslutade om en tidigareläggning av vissa väginvesteringar. Även verksamheten
inom sektorsuppgiften har varit lägre än året innan. De
ökade kostnaderna inom myndighetsutövningen förklaras
dels av informationsinsatser inom trafikmiljöområdet,
dels av ökade kostnader inom förarprovsverksamheten till
följd av det nya datoriserade kunskapsprovet.
Kostnaden för planering och uppföljning, ledning,
ekonomi- och personaladministration m.m. har successivt
ökat under den senaste femårsperioden. Detta är en följd
bl.a. av att kraven på Vägverket som organisation ökat
genom nya uppgifter, större krav på stöd och organisationsutveckling m.m. Vägverket vidtar åtgärder för att
effektivisera administrationen.

En av åtgärderna under 1999 för att förbättra trafiksäkerheten har varit införandet av krav på vinterdäck för körning i halt väglag.
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Sektorsuppgiften

SEKTORSUPPGIFTEN

och trafiksäkerhet, bl.a. kvalitetssäkring av transporter.
MÅL OCH RESULTAT

Verksamheten inom sektorsuppgiften bedrivs inom ramen
för olika målområden inom sektorn, s.k. sektorsområden.
I sektorsuppgiften ingår att samverka och samordna insatser
med berörda aktörer samt att på ett offensivt och resultatorienterat sätt driva på utvecklingen av vägtransportsystemet.
Detta kan Vägverket göra bl.a. genom att träffa överenskommelser, ge stöd, upphandla tjänster, tillhandahålla
grunddata och initiera forskning och utveckling. Vidare
pågår ett omfattande arbete att i samverkan med andra
aktörer utveckla mål och mått, ta fram strategier och
handlingsplaner samt mäta resultatet av arbetet.

År 2000 skall antalet dödade
i vägtrafiken understiga 400
personer och antalet polis- Resultat:
rapporterade svårt skadade Dödade: Ej uppfyllt
skall understiga 3 700.
Svårt skadade: Ej uppfyllt
1999 beräknas 570 (531) personer ha dödats i vägtrafiken.
Antalet polisrapporterade svårt skadade beräknas till
4 025 (3 883). Såväl antalet dödade som svårt skadade
har ökat jämfört med 1998, dödade med 7 procent och
svårt skadade med 4 procent. Definitiva uppgifter om
antalet dödade och skadade under 1999 finns ännu ej tillgängliga (feb. 2000). Enligt VTI:s prognos kommer antalet
dödade vid en trafikarbetstillväxt på 3 procent och en
oförändrad inriktning och omfattning på insatserna att
uppgå till 540 personer år 2000. Det innebär att målet för
minskningen av antalet dödade långt ifrån uppnås. Även
med en kraftfull satsning på effektiva åtgärder under 2000
är möjligheten att nå målet liten. Vägverket bedömer därför sektorns planerade insatser under år 2000 som otillräckliga för att verksamhetsmålet år 2000 ska nås.
Andelen hastighetsöverträdelser är oförändrad jämfört
med 1998. Andelen trafikarbete som överskred hastighetsgränserna på det statliga vägnätet var 53,6 procent. På
vägar i tätort överskred 48,7 procent av trafikarbetet
hastighetsgränserna. Medelhastigheterna har inte förändrats
under 1999 jämfört med 1998.

Verksamhetsvolym för sektorsuppgiften, miljoner kronor
Trafiksäkerhet
Miljö
Miljö och trafiksäkerhet
Kollektivtrafik
Handikappfrågor
Bebyggelse-/väg-/
trafikplanering m.m.
Väginformatik
Grunddata
Fordon*
Yrkestrafik*
Körkort*
Forskning och utveckling,
sektorsdelen
Summa

1995

1996

1997

1998

1999

175
7
9
0,5
1
48

235
16
25
1
3
29

277
27
27
4
6
32

308
55
35
5
6
34

188
36
30
4
7
44

66
227
0,4
3
4
334

59
248
2
3
5
194

59
232
10
3
4
219

88
283
7
5
2
226

75
272
5
4
7
250

873

819

900 1 055

921
Genomsnittlig reshastighet på vägar med olika
hastighetsgränser

*För områdena Fordon, Yrkestrafik och Körkort hänvisas till avsnittet
Myndighetsutövning där det finns en samlad redovisning av sektorsuppgiften och myndighetsutövningen för respektive område.

Statliga vägar:

50 km/tim
70 km/tim
90 km/tim
110 km/tim

Under 1999 har det skett en neddragningen av budgeten för
sektorsuppgiften. Denna har framför allt påverkat områdena
trafiksäkerhet och miljö. Verksamhetsvolymen har minskat
med 40 procent för trafiksäkerhet och med 34 procent för
miljö jämfört med 1998. De övriga sektorsområdena har, i
högre grad än trafiksäkerhet och miljö, åtaganden och fasta
kostnader som gör det svårt att i ett kort perspektiv minska
volymerna. Inom trafiksäkerhets- och miljöverksamheten
har det under året skett en översyn med syfte att fokusera
verksamheten på ett mindre antal åtgärdsområden, vilka
förväntas ha en stor effekt på måluppfyllelsen.
Inom körkortsområdet har den omfattande utredningen
om en stegvis förarutbildning bidragit till volymökningen,
se vidare under avsnittet Myndighetsutövning.

Vägar i tätort:

Huvudled 50 km/tim
Huvudled 70 km/tim

47,6 km/tim
62,8 km/tim

Någon säkerställd förändring av användningen av bilbälte
och cykelhjälm har inte skett. Cykelhjälmsanvändningen
var 1999 15,7 procent. Bilbältesanvändningen är för
förare i personbilar 90 procent och för passagerare i framsätet 92,2 procent. Antalet anmälda rattfylleribrott uppgick till 12 384 under den senaste tolvmånadersperioden
(dec. 1998 t.o.m. nov. 1999) vilket är en ökning med två
procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Allmänhetens värdering av trafiksäkerhet bedöms ha
ökat under året. Resultat från en enkät visar att intresset
för trafiksäkerhetsfrågor har ökat till 37 procent jämfört med 34 procent 1998. På frågan om politikers och
beslutsfattares vilja att satsa på trafiksäkerhet har ökat
den senaste tiden instämmer 29 procent 1999 jämfört

TRAFIKSÄKERHET

Verksamhetsvolym: 188,2 (308,5) miljoner kronor, varav
651 (65) miljoner kronor avser bidrag till NTF.
Därutöver tillkommer en verksamhetsvolym på 29,9
(34,9) miljoner kronor för gemensamt arbete med miljö
1

51,7 km/tim
66,5 km/tim
87,3 km/tim
104,8 km/tim

Rapportering av resultaten för NTF:s verksamhet sker i NTF:s
årsredovisning i enlighet med krav i regleringsbrevet.
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Sektorsuppgiften
med 35 procent 1998. Slutligen säger 19 procent sig
vara villiga att betala mer för bensinen om pengarna går
till trafiksäkerhetsåtgärder jämfört med 13 procent 1998.
INSATSER

I början av 1999 färdigställdes en särskild trafiksäkerhetsplan på uppdrag av regeringen innehållande bl.a. åtgärder
inom sektorsuppgiften. I april presenterade regeringen ett
elvapunktsprogram för ökad trafiksäkerhet. Verket har
under året inriktat insatserna på följande punkter i programmet:

Tre prototyper av påminnelsesystem för bilbälte har under året
tagits fram samarbete med Försäkringsförbundet och
Designhögskolan i Umeå.

Satsning på de farligaste vägarna
Denna punkt redovisas under avsnittet Statlig väghållning.

Svensk teknik utnyttjas bättre
Under året har tre prototyper till påminnelsesystem för
bilbälte tagits fram i samarbete med Försäkringsförbundet
och Designhögskolan i Umeå. Försöksverksamhet med
alkolås i tre län har påbörjats och fortsätter under fem år.
För närvarande deltar 100 personer i försöket. Försök
med hastighetsanpassningssystem i bilar pågår i fyra
kommuner, se vidare under avsnittet Väginformatik.

Säkrare trafik i kommunerna
Vägverket har gett stöd till kommuner och länsstyrelser i
väg- och trafikmiljöfrågor i form av expertmöten, seminarier
etc. För att stimulera den långsiktiga utvecklingen har
verket medverkat till att goda exempel tagits fram och
spridits samt givit ekonomiskt stöd till kommuner bl.a.
för klassificering av gatunätet. Under 1999 har 102
kommuner genomfört klassificering av gatunätet från
säkerhetssynpunkt (nätanalys) och i ungefär lika många
pågår inventeringen och klassificeringen av gatunätet.

Under året har Vägverket fortsatt att göra djupstudier
av alla dödsolyckor för att i första hand klarlägga vilka
egenskaper hos vägmiljön eller fordonet som påverkat
skadeutfallet. En regional studie visar att mer än hälften av
dem som dödats har gjort det p.g.a. övervåld som beror på
brister i vägmiljön eller för hög hastighetsgräns i förhållande
till vägens säkerhetsstandard.

Trafikantens ansvar betonas
Utvecklingsarbete för effektivare hastighetsövervakning
har intensifierats under 1999 i samverkan med Polisen,
Riksåklagaren och Väg- och transportforskningsinstitutet.
Regionala kommunikationsinsatser har genomförts i samband med sänkningar av hastighetsgränser.

MILJÖ

Verksamhetsvolym: 35,6 (54,8) miljoner kronor.

Säker cykeltrafik
En frivillig säkerhetsstandard för cyklar har under 1999
arbetats fram tillsammans med Svensk maskinprovning
och cykelbranschen. Under 1999 har regionala kampanjer
för att öka användandet av cykelhjälm genomförts tillsammans med andra aktörer. Cykelhjälm har även ingått
i transportkvalitetsarbetet med kommuner, landsting,
företag och föreningar.

MÅL OCH RESULTAT

Resultat:
•De totala utsläppen av koldioxid
från vägtransportsystemet skall minska. Ej uppfyllt
•Utsläppen i tätorter av kväveoxider,
kolväten och partiklar skall minska.
Uppfyllt
•Bullerstörningar från vägtrafiken skall
också minska.
Uppfyllt

Kvalitetssäkring av transporter,
miljö och trafiksäkerhet
En viktig del i sektorsarbetet har under året varit att
påverka myndigheter, kommuner och företag att se till att
deras transporter sker på ett trafiksäkert och miljöanpassat
sätt. Under 1999 har 7 av 20 landsting och 13 av 47
kommuner med mer än 45 000 invånare gjort minst en
upphandling med miljö- och trafiksäkerhetskrav som ger
effekt på hastighet, bältesanvändning, energianvändning
och hälsovådliga emissioner. Processen med att inspirera
och stödja till kvalitetssäkring av transporter har startats
hos 110 kommuner, 16 landsting, 45 företag och 121
andra organisationer.

Utsläpp av luftföroreningar
Utsläpp
1999

Vägtrafiken

Lätta

Tunga

I tätort

totalt fordon fordon

Koldioxid
18,0 megaton
Kväveoxider
110 kiloton
Kolväten
106 kiloton
Partiklar

76%
52%
97%
37%

24%
43%
48%
34%
3%
74%
63% 3,3 kiloton

Räknemodell*

EMV
EMV
EMV
TCT

*EMV = ”emissionsmodell vägtrafik”
TCT = ”trafik cancerframkallande ämnen tätort”

Utsläppen av kväveoxider, kolväten och partiklar minskar,
medan utsläppet av koldioxid fortfarande ökar. Utsläppet
av koldioxid ökade med 2,5 procent jämfört med förra

13

Sektorsuppgiften
året, och från 1990 har ökningen uppgått till 7 procent.
Godstransporterna står för största delen av ökningen.
Utsläppen av kväveoxider har minskat med 24 procent
sedan 1995. Jämfört med förra året är minskningen 6 procent.
Utsläppen av kolväten har minskat med 30 procent sedan
1995. Jämfört med förra året är minskningen 11 procent.
Minskningen beror till största delen på att katalytisk
avgasrening, och för kolväten även system för minskning
av avdunstning, infördes på personbilar från och med årsmodell 1989 (frivilligt fr.o.m. 1987).
Utsläppet av partiklar i tätort minskade med 25–30 procent
mellan 1991 och 1999. Minskningen sedan förra året var 2–4
procent. Ca 43 procent av partikelutsläppen sker i tätort.

Antal resor till fots och på cykel under åren 1995 till 1999
(källa SCB)

Tusental resor
1 000

1 000
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Buller
Antalet boende utsatta för buller över 65 dB(A) längs det
statliga vägnätet har minskat med 3 900 (4 400) personer.
Av totalt ca 223 000 (230 000) personer med vägtrafikbuller över 65 dB(A) utomhus vid årets slut fanns
30 000 längs statliga vägar – därav 8 000 med över 70
dB(A) – och 193 000 längs kommunala gator och vägar.

1995
Till fots

1996

1997

1998

1999

0

Cykel

Andelen gångtrafik och cykeltrafik av persontransportarbetet
är vardera 2 procent under 1999 vilket är oförändrat
sedan 1998. Antalet resor till fots ligger på oförändrad
nivå 1999 jämfört med 1998 medan antalet resor med
cykel har minskat något. Sammantaget innebär dessa
resultat att målet att öka andelen gång- och cykeltrafik
inte har uppnåtts varken för cykel- eller gångtrafiken.
Vägverket ger råd och information till kommunerna
om hanteringen av de transportpolitiska målen vid planering
av markanvändning och övrig kommunal samhällsplanering.
I Vägverkets rådgivning under året har ingått att besvara
kommunala remisser om 1 628 (1 517) detalj- och översiktsplaner, varav cirka 90 procent utgörs av detaljplaner.

INSATSER

Miljöeffekter av 30 km/tim i tätort
En studie om effekter på avgasutsläpp och buller om
hastighetsgränsen sänks från 50 km/tim till 30 km/tim
har genomförts under året. Slutsatsen är att det i samband
med hastighetssänkningar är viktigt att åstadkomma en
utformning av gatan/vägen som ger ett jämnt körsätt.
Fasad mot buller och luftföroreningar
Vägverket har i samarbete med Boverket tagit fram en
informationsskrift om fasadåtgärder för att minska buller
och luftföroreningar inomhus.

INSATSER

På regeringens uppdrag har Vägverket undersökt hur
andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska kunna öka,
biltrafiken minska och samordningen av trafik- och
bebyggelseplanering förbättras. I uppdraget intervjuades
samtliga länsstyrelser och större kommuner. Tillsammans
med de s.k. modellkommunerna Växjö, Borås och
Skellefteå, fortsätter nu Vägverket att utveckla modeller
och metoder för att integrera kommunal transportplanering
med översiktsplanering.

Bättre körsätt
Ett förbättrat, mer ekonomiskt körsätt bedöms kunna ge
ett väsentligt bidrag till koldioxidmålet för 2010. Under
1999 har ett planeringsarbete inför en kommande nationell
satsning inom detta område genomförts. Utbildningar i
ekonomiskt körsätt har kommit igång under året.
Kvalitetssäkring av transporter
Insatserna bedrivs gemensamt inom miljö- och trafiksäkerhetsarbetet, se avsnittet Trafiksäkerhet.
SAMORDNING AV BEBYGGELSE-,
VÄG- OCH TRAFIKPLANERING

Verksamhetsvolym: 44,0 (34,0) miljoner kronor. Förutom
samordning av planering ingår verksamhet som generellt
främjar tillgänglighet och framkomlighet.
MÅL OCH RESULTAT

Andelen gångtrafik och
cykeltrafik skall öka.

Vägverket har under året redovisat ett vägnät av riksintresse som ska skyddas. Enligt miljöbalken gäller skyddet

Resultat:
Ej uppfyllt
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Verksamhetsvolym: 4,3 (5,3) miljoner kronor.

av de omfattande satsningar på handikappanpassning av
kollektivtrafiken som gjorts, se avsnittet Statsbidrag under
Myndighetsutövning. Detta bör även komma äldre till
godo.
SCB:s undersöknig av levnadsförhållanden (ULF) visar
att 49 procent av funktionshindrade (inklusive äldre) inte
har några problem med att åka kollektivt medan 39 procent
inte klarar det på grund av funktionshindret. Bland dem
som dagligen behöver hjälp uppger 72 procent att de inte
kan nyttja buss eller spårvagn på grund av sitt funktionshinder.
Vad gäller barns möjligheter saknas heltäckande data.
Enligt SCB:s undersökning använder hälften av alla
16–18-åringar kollektiva färdmedel till skolan eller arbetet.

MÅL OCH RESULTAT

INSATSER

mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av både befintliga och planerade vägsträckningar.
Skyddet avser både tillgänglighet, transportkvalitet, trafiksäkerhet och miljö.
Under 1999 har Vägverket tagit fram en metod för att
åstadkomma bättre samordning mellan väg- och markanvändningsplanering vid stora trafikleder (Vägars närområde, publikation 1999:81 a+b). Metoden har tillämpats i
ett samverkansprojekt mellan kommuner, Vägverket och
länsstyrelser, bl.a. för den nya ringleden i Malmö, E 4 i
Östergötland och E 6 utanför Göteborg.
KOLLEKTIVTRAFIK

Resultat:
•Andelen kollektivtrafikresor skall öka. Ej uppfyllt
•Andelen funktionshindrade, äldre och
barn, som kan utnyttja kollektiva
färdmedel inom vägtransportsystemet,
skall öka.
Ej uppfyllt

Det nationella kollektivtrafikprogrammet (Vägverkets publikation 1998:37) har följts upp med en strategi – ”Strategi
med prioriterade åtgärder för en bättre kollektivtrafik”.
Vägverket har tagit fram ett handlingsprogram i samverkansgruppen kring långväga busstrafik. Gruppen verkar
för en utveckling av en trafiksäker, miljövänlig, effektiv
och sund långväga busstrafik tillgänglig för alla.
Vägverkets regioner arbetar med regionala kollektivtrafikprogram i samverkan med branschen. Tre av dessa är vid
årsskiftet på väg att avslutas. Bland åtgärderna under 1999
märks särskilt hållplatsinventeringar, byggande av demonstrationshållplatser samt utbildning i handikappförståelse.
Åtta forskningsprojekt, bl.a. Goda exempel på mjukt
samarbete, Bussar och bulor och Vidareutveckling av
Tågplusguiden, har avslutats. Idéskriften Bättre busshållplatser har tagits fram tillsammans med Svenska kommunförbundet, Svenska lokaltrafikföreningen och Kommunikationsforskningsberedningen.

Det långväga bussresandet har ökat under 1999.

Verksamhetsvolym: 6,7 (6,4) miljoner kronor.

Busstrafikens andel av persontransportarbetet är 7 procent
vilket är oförändrad nivå jämfört med 1998 (RiksRVU/RES). Statistiken omfattar lokal och regional busstrafik, långfärdsbuss och charterbuss men inte skolskjutsar.
Enligt Svenska lokaltrafikföreningen finns i den lokala
och regionala busstrafiken en tendens under 1999 att
resandet ökar i storstadsregionerna, minskar i medelstora
tätorter i Mellansverige och är oförändrat i glesbygd.
Det långväga bussresandet har ökat under 1999.
Beställningstrafiken med buss har ökat markant, sannolikt
till följd av den goda konjunkturen, medan ökningen av den
länsgränsöverskridande linjetrafiken har stagnerat under året.
Uppgifterna är framtagna av Bussbranschens riksförbund.
Det finns inga jämförbara mätningar av hur stor andel
av funktionshindrade, äldre och barn som kan utnyttja
kollektiva färdmedel. Vi bedömer dock att möjligheten
för funktionshindrade bör ha ökat under året som en följd

MÅL OCH RESULTAT

1

HANDIKAPPFRÅGOR

Verksamhetsmålet för 1999 redovisas i avsnittet Kollektivtrafik.
I instruktionen för verket anges att Vägverket särskilt ska
verka för att hänsyn tas till funktionshindrades behov inom
hela vägtransportsystemet samt att handikappanpassningen
av kollektiva färdmedel samordnas mellan samtliga trafikslag.
I samband med att Rikstrafiken inrättades 1 juli 1999
beslutade regeringen att överföra samordningsansvaret till
den nya myndigheten. Rikstrafiken ingår sedan starten som
ledamot i Rådgivande delegationen för handikappfrågor.
Huvudstrategin för Vägverkets långsiktiga arbete för
ökad tillgänglighet till vägtransportsystemet för alla är att
integrera handikappfrågorna i verkets samtliga verksamhetsområden och uppgifter. Integreringen har utvecklats
positivt under året.
1

15

Målet har av Vägverket kvantifierats som att busstrafikens andel
av persontransportarbetet ska öka.

Sektorsuppgiften
Verksamhetsvolymen inom området är totalt 175 miljoner,
varav 75 miljoner kronor gäller sektorsarbete, 44 miljoner
kronor investeringar inom statlig väghållning och 56 miljoner
kronor forskning och utveckling.

Barns rätt till en god vägtrafikmiljö ska tillgodoses.
Barnfrågor ska tas upp inom alla verksamhetsområden
och integreras i likhet med handikappfrågorna. FN:s
barnkonvention om barnets rättigheter är grunden för
arbetet.

MÅL OCH RESULTAT
INSATSER

Vägverket ska stimulera efterfrågan på väginformatikåtgärder
hos dem som är ansvariga för att lösa miljö-, trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblem inom vägtransportsystemet
samt underlätta användningen av väginformatiktillämpningar
hos användarna.
Resultat inom sektorn är för tidigt att redovisa. En förutsättning för att användningen av väginformatiktillämpningar
ska öka är att en informationsinfrastruktur byggs upp.
Denna är också en nödvändig förutsättning för en bred
användning av väginformatik. Idag tillhandahåller
Vägverket trafikinformation, som är en form av väginformatiktillämpning, i begränsad omfattning.
Trafikinformation sprids idag på olika sätt (via radio,
RDS/TNC och Internet). Sedan 1995 har Vägverket
undersökt hur trafikanterna använder trafikinformation
och vilka behov de har av informationen. Undersökningen visar att den vanligaste kanalen är radion och
att trafikanterna mest frågar efter information om väglag.

Verksamheten har kontinuerligt ökat i omfattning och
fördjupats under åren 1994–1999. Detta är en följd av
den ökade satsningen på expertstöd, utökad integrering
av handikappfrågorna i allt fler verksamheter, samordning
inom sektorn och fördjupad kompetensutveckling.
Insatser under året framgår närmare inom respektive
avsnitt.
Samarbetet inom sektorn har under året utvecklats
positivt med såväl handikapporganisationer som andra
aktörer. Aktiviteterna gäller utveckling av styrande dokument
och föreskrifter, behovsinventeringar, fysiska åtgärder,
forsknings-, demonstrations- och utvecklingsprojekt,
statsbidragssatsningar samt fastställda handlingsplaner.
Verkets personal har påbörjat utbildning i FN:s barnkonvention och dess betydelse för möjligheterna att bidra
till barnets bästa i vägtransportsystemet med hänsyn till
säkerhet, miljö och tillgänglighet.
VÄGINFORMATIK

INSATSER

Verksamhetsvolym: 75,3 (88,1) miljoner kronor.

Ett nationellt program för väginformatik i Sverige
(NOVIS) lämnades till regeringen i början av 1999.
Under året fortsatte arbetet med att etablera en samordnad
vägtrafikledning i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Förhandlingarna om vägtrafikledning bygger på den strategi
och inriktning som har föreslagits i NOVIS. Vägverket
ser samverkan med övriga aktörer som en naturlig del i
utvecklingen av vägtrafikledningen. Arbetet med regeringsuppdraget har medfört att samverkansarbetet intensifierats
och att de olika regionernas arbete samordnats.
Vägverket har under året initierat och finansierat forskning
och utveckling på väginformatikområdet. Resultaten av
projekten stödjer bl.a. utvecklingen av vägtrafikledning
med funktionerna övervakning, styrning och information
i vägtrafiken. Storskaliga fältförsök med hastighetsanpassningssystem pågår i fyra kommuner, Umeå, Borlänge,
Lidköping och Lund, under perioden 1999–2001.
Antalet bilar som ska ingå i försöket är 5 000 i Umeå, 400
i Borlänge, 300 i Lidköping och 300 i Lund.
GRUNDDATA

Verksamhetsvolym: 271,7 (283,1) miljoner kronor.
Grunddata om vägtransportsystemet är information som
är en förutsättning för andra tillämpningar inom skatte-,
väginformatik-, väghållnings- och samhällsplaneringsområdet. Vägverket handhar inom detta sektorsområde dels
trafikregistersystemen, som omfattar bil-, körkorts- och
yrkestrafikregistren, dels informationssystem för trafikdata.

Storskaliga fältförsök med hastighetsanpassning pågår i fyra kommuner
under perioden 1999–2001.
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MÅL OCH RESULTAT

•Vägverkets registerverksamhet skall
tillhandahålla ett kundanpassat och
aktuellt bil- och körkortsregister
med hög tillgänglighet till lägsta
möjliga kostnad.
•Den reala prisnivån per registrerad
enhet skall trendmässigt successivt
minska.

Tillgängligheten för 1999 var 99,9 procent (målet har
satts till minst 99,5 procent). Kostnaden per registrerad
enhet har minskat för fordons- och körkortsregistren.
Dock har à-priset ökat för yrkestrafikregistret. Orsaken är
dels lägre volymer, dels att resultatområdet har ökade
avskrivningskostnader på grund av utbyggnad av datamaskinsystem.
En metod för kvalitetsmätning av verksamheten har
utvecklats under året. Resultat från denna ger svar på
olika intressentgruppers uppfattning av bl.a. servicenivån.
Den första NKI-mätningen (nöjdkundindex) gav resultatet
49,7 för 1999.
Det omfattande arbetet med modernisering av
registren och övergång till relationsdatabaser samt införande
av nya programutvecklingshjälpmedel är i stort sett klart.
Därigenom blev också anpassningen till år 2000 klar.
Driftsättningen av de nya systemen skedde till större delen
under april–maj. Den nya tekniken innebär att registren är
avsevärt enklare bl.a. att utveckla och underhålla. Ett
utvecklingsprojekt har startats för att ytterligare höja
effektiviteten i datasystemen.
Antalet registrerade fordon har ökat med ca 439 000
eller 5,9 procent år 1999. Tillväxten beräknas fortsätta de
närmaste åren.

Resultat:

Delvis uppfyllt

Delvis uppfyllt

Fordonsregister

1995

1996

1997

1998

1999

Kostnad mkr
148,2
168,3
161,7
178,2
174,5
Antal
registrerade
fordon
7 005 414 6 921 232 7 000 956 7 388 900 7 827 086
À-pris kr *
21
24
23
24
22
Körkortsregister

1995

1996

1997

1998

1999

Kostnad mkr
29,5
27,7
16,4
19,3
17,1
Antal
körkortsinnehavare
5 387 250 5 440 586 5 476 499 5 492 542 5 576 539
À-pris kr *
5
5
3
4
3
Yrkestrafik

Kostnad mkr
Antal
yrkestrafiktillstånd
À-pris kr *

1995

1996

1997

1998

1999

1,2

2,7

3,7

3,6

3,8

34 249
35

33 502
81

32 845
113

32 305
111

31 794
120

INSATSER

Arbetet med att modernisera bil- och körkortsregistren
har inneburit omskrivning av program, byte av databasstruktur och införande av en ny teknisk plattform.
Registren är numera direktuppdaterade och ger bättre
aktualitet än tidigare. Arbetet har inneburit att andra
angelägna utvecklingsinsatser har fått stå tillbaka och att
tillgängligheten tidvis har varit mindre god. Moderniseringen medför på längre sikt förutsättningar för bättre
kundanpassning genom att utvecklings- och underhållsarbete blir enklare.

* À-pris 1998 års prisnivå.

À-priser (kr) för registerhållning, 1999 års nivå
140

140
120

117

120

113

100

80
60

60

20
0

Nationell vägdatabas
Vägverket har uppdraget att etablera och driva en nationell
vägdatabas (NVDB) i samverkan med huvudleverantörerna
av data och representanter inom sektorn. Vägverkets kostnader
för verksamheten delas upp i etableringskostnad, driftkostnad
samt kostnader för att lämna bidrag till dataleverantörernas
anpassningskostnader.
Den totala kostnaden för etablering av NVDB beräknas
bli 60 miljoner kronor. För år 1999 är Vägverkets kostnader
för verksamheten totalt 12 miljoner kronor, varav 7 miljoner
kronor för etablering, 4 miljoner kronor för drift och 1 miljon
kronor för bidrag till anpassningskostnader. Årets kostnader
redovisas i avsnittet Väginformatik. Intäkterna har under
1999 uppgått till 0 kr eftersom försäljning ännu inte har
kommit igång. Den övergripande ambitionsnivån för
NVDB:s uppbyggnad ligger fast och utvecklingen av det
tekniska systemet, som nu sker i Vägverkets egen regi,
löper enligt tidplan. Omstarten i utvecklingen av NVDB-

100

85

80

40

120

38

40

26

24

24

22

6

5

3

4

3

1995

1996

1997

1998

1999

23

À-pris per fordon

20
0

À-pris per yrkestillstånd

À-pris per körkortsinnehavare

Målet att den reala prisnivån per registrerad enhet trendmässigt ska minska uppfylls för fordonsregistret. För körkortsregistret har en trendmässig minskning planat ut de
senaste åren och för yrkestrafikregistret fortsätter den
reala prisnivån per registrerad enhet att öka. Målet uppfylls således inte för dessa register.
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systemet har inneburit att planerade effekter och mål
kommer att uppnås något senare, men också att det blir
möjligt att anpassa olika datakällor till en gemensam
struktur tidigare än beräknat. Detta sker i den produktionscentral som under året byggts upp på Lantmäteriet i
Gävle. Produktionen av NVDB har startat genom att
Vägverkets och Lantmäteriets vägdata slås ihop i befintlig
teknisk miljö. NVDB kommer vid utgången av 2001 att
vara i drift enligt regeringsuppdraget.

Kostnader för utförd forsknings- och utvecklingsverksamhet
för olika målområden, miljoner kronor
Målområde

Utfall 1998

Plan 1999

Utfall 1999

Tillgänglighet m.m.

47

49

45

God miljö

31

40

37

Säker trafik

51

71

65

Systemförståelse

29

37

35

Inre effektivitet

68

73

68

226

270

250

Summa

INSATSER

Vägverkets FoU-plan för åren 1999–2001 redovisar 109
större sammanhållna projekt, s.k. ramprojekt. Inom ramen
för dessa kan FoU-utförare föreslå konkreta projekt i ett
öppet ansökningsförfarande två gånger per år. Mot bakgrund
av det stora antal ansökningar som kom in under 1998,
drygt 500, fanns det så många projektförslag att ansökningsomgången våren 1999 ställdes in. Vid höstomgången kom
drygt 200 ansökningar in till Vägverket för behandling.
Under året har 370 FoU-projekt bedrivits, varav 157
har slutförts under året. För dessa avslutade projekt pågår
arbete med att få resultaten i användning i berörda verksamheter såväl inom Vägverket (se vidare under respektive verksamhetsgren) som hos andra aktörer inom vägtransportsektorn.
I syfte att öka samspelet med andra aktörer inom sektorn
samt att nå ut till intresserade FoU-utförare har ett antal
projekt presenterats på seminarier, VTI-dagarna, internationella och nationella konferenser m.m.
I tabellen nedan visas fördelningen av FoU-medel mellan
olika FoU-utförare. Andelen medel till universitet och högskolor har ökat något medan andelen medel till VTI/SGI
och övriga konsulter har ökat mer. Under de senaste åren
har en medveten satsning gjorts på att vidga kretsen av FoUutförare genom ett öppet ansökningsförfarande.
Kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet på
uppdrag av Vägverket, miljoner kronor*

Övriga väg- och trafikdatabaser
Under året har Vägverket startat ett samarbete med
kommersiella aktörer i transportsektorn för att ta fram en
samlad plan för insamling av trafikrelaterade data för hela
vägtransportsystemet. Arbetet ska resultera i samverkande
trafikdatabaser med uppgifter om vägtrafiken i realtid
eller nära realtid.

FoU-utförare

23

32

38

50

53

VTI/SGI

41

23

40

38

44

Övr. forskningsinstitut

FORSKNING OCH UTVECKLING

Utfall 95 Utfall 96* Utfall 97* Utfall 98 Utfall 99

Universitet/högskolor

14

7

9

15

13

Övriga konsulter

150

43

75

66

84

Vägverket internt**

106

89

57

57

56

Summa

334

194

219

226

250

* Siffrorna är inte helt jämförbara mellan åren pga. rutinförändringar. Kostnader för 1996 och 1997 är inte periodiserade.
** Detta inkluderar FoU utförd i egen regi och kostnaden för
Vägverkets styrning och uppföljning av externa FoU-utförare vilket
utgör 2 procent av totalkostnaden.

Verksamhetsvolym: 250 (226) miljoner kronor.
MÅL OCH RESULTAT

Vägverkets styrelse fastställde i augusti 1999 ett inriktningsprogram för FoU åren 2000–2009 (Vägverkets publikation
1999:72). I programmet definieras fem målområden som
utgör utgångspunkt för styrning och uppföljning av FoUverksamheten på övergripande och strategisk nivå.
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Myndighetsutövning

MYNDIGHETSUTÖVNING

Vägverket har målsättningen att ärendehandläggningen ska
vara effektiv, dvs. enkel, snabb och billig, utan att rättssäkerheten eftersätts. I regleringsbrevet anges att handläggningstid,
pris per ärende och servicenivå ska återrapporteras.

Med myndighetsutövning avses verksamhet som är förankrad
i offentligrättsliga regler och i väsentlig utsträckning kan
påverka en enskilds personliga och ekonomiska situation.
Verksamheten innebär befogenhet för myndigheten att
för enskilda bestämma förmåner, rättigheter, skyldigheter,
disciplinpåföljder och liknande. Myndigheten ska underlätta
för den enskilde, bl.a. genom att följa bestämmelserna om
serviceskyldighet i förvaltningslagen.

Genomsnittliga handläggningstider (dgr) och antal ärenden
för olika ärendegrupper
Verksamhet/
ärendetyp

Fordon
Yrkestrafik
(ej prov) **
9 2 632 38 386 131
43 74
75
Trafik
99 215 122 272 169 231 203 199
Körkort
(ej prov) ***
85 829 68 1 328 55 2 399 46 2 705
Bilregisterärenden
Samhällsplanering
Byggande
Drift
Enskilda vägar
Planering och
projektering

Verksamhetsvolym för myndighetsutövning, miljoner kronor
1995

Föreskrifter**
Tillämpning
av regler
Fordon
Yrkestrafik
Körkort
Trafikmiljö***
Registreringsskyltar
Fordonsskatt
och vägavgifter
Fordons- och
förarkontroll
Administration
av statsbidrag
Statsbidrag
Summa

1996

1997

1998

1999

Andel
avgiftsbelagd
verksamhet, %
1999*

13

16

15

18

15

426
4
7
212
44

418
4
5
179
42

450
6
5
183
50

477
4
5
186
59

538
5
6
228
77

10
50
82
0

51

54

67

72

76

100

48

67

64

73

67

0

45

52

62

63

62

0

15
14
2 048 1 361
2 514 1 856

17
1 521
2 073

0

15
15
2 389 1 738
2 828 2 172

1995* 1996* 1997* 1998*
1999
dgr antal dgr antal dgr antal dgr antal dgr antal
38 818 30 1 331 37 1 752 33 1 887 30 1 439
37 1 336
47 8 810
44 3 124
24 15 904
26 4 089
49 513
27 2 233
26 1 508
38 1 275

* För åren 1995–1998 ingår endast Huvudkontorets ärenden
** Pga. övergångsregler vid införande av obligatorisk taxilegitimation den 1 januari 1995 är antalet ärenden med korta
handläggningstider på yrkestrafikområdet mycket stort under 1995.
*** Till följd av organisationsförändringar är 1995–1996
respektive 1997–1998 års redovisningar inte fullt jämförbara.

* Uppskattad del av verksamhetens kostnader som hänförs till
avgiftsbelagd verksamhet. Länsstyrelsernas kostnader och del
av Vägverkets administrationskostnader ingår ej. Vägavgifter
klassificeras som skatt.
** Med föreskrifter menas här generellt gällande, bindande regler,
som kungörs i Vägverkets författningssamling.
*** Schablonmässiga beräkningar för åren 1995–1997.

Verksamhetsvolymen för tillämpning av regler har ökat
med 13 procent mellan 1998 och 1999, främst orsakat av
högre kostnader för informationsinsatser inom verksamhetsgrenen trafikmiljö och högre kostnader för förarprovsverksamheten inom verksamhetsgrenen körkort.
FÖRESKRIFTSARBETE OCH
TILLÄMPNING AV REGLER
MÅL OCH RESULTAT

Vägverket skall medverka till att regel- Resultat:
verk och verkets praktiska tillämpning
av regler på ett effektivt sätt bidrar till
de övergripande transportpolitiska målen. Delvis uppfyllt

Under september 1999 ändrades signalväxlingsföljden i landets
alla trafiksignaler.
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Insatser

Den genomsnittliga handläggningstiden redovisas för ärenden som inkommit från allmänheten. Handläggningstiderna för 1999 avser förutom huvudkontoret även
regionerna och är därför inte jämförbara med tidigare år.
För körkorts- och fordonsärenden går det dock att göra
jämförelser eftersom de till största delen handläggs vid
huvudkontoret. Den genomsnittliga handläggningstiden
inom dessa områden har under de senaste åren minskat
något. Pris per ärende redovisas under respektive verksamhetsgren för de ärendetyper som har varit möjliga att
följa upp. Prisnivån har sjunkit vad gäller körprov för körkort medan priserna i övrigt ligger relativt oförändrade
eller har stigit. Servicegraden har endast undersökts inom
körkorts- och yrkestrafikområdena. Resultaten från dessa
undersökningar är till största delen positiva.

Vägverket och Konsumentverket har ett uppdrag att i
samarbete med Naturvårdsverket årligen ge ut en samlad
lättillgänglig konsumentinformation om bilar. Inom det
uppdraget har en broschyr med uppgifter om bränsleförbrukning för 1999 års bilmodeller givits ut. Broschyren
”Bilars säkerhet och miljöpåverkan” har uppdaterats två
gånger under året med resultat från EURO-NCAP:s
krockprovningar. Denna information vänder sig till
köpare av nya och begagnade bilar. Informationen har
också gjorts tillgänglig på Internet.
Projektet EURO-NCAP har till syfte att ge underlag
för konsumentinformation samt att driva på utvecklingen
inom området krocksäkerhet. Inom projektet har ytterligare
krockprovningar genomförts så att 53 olika bilmodeller
nu har genomgått krockprovning.
Vägverket har i samarbete med Sjöfartsverket, Järnvägsinspektionen och TFK – Institutet för transportforskning – utarbetat en handbok om säkring av last.
Under året har ett nytt kontrollprogram trätt i kraft för
den årliga kontrollbesiktningen och flygande inspektionen
av fordon.
Broschyren ”Har du kopplat rätt?” syftar till att förebygga olyckor vid körning med personbil med släpvagn.

Insatser

Vägverkets föreskrifter anpassas fortlöpande till förändringar
i omvärlden och till motsvarande regler inom EU. Nya
föreskrifter har tagits fram för terrängskoter. Revidering
har gjorts av föreskrifter för bilar och släpvagnar.
Föreskrifter för däck har setts över med anledning av
ändringen i trafikförordningen om krav på vinterdäck,
bl.a. vad gäller minsta mönsterdjup, ålder på vinterdäck
samt vinterdäck på tunga fordon.
Under året har flera forskningsprojekt bedrivits om
säkrare transporter för personer med funktionshinder.
Syftet har varit att få underlag till föreskrifter och råd. I
projekten har man studerat testmetoder för handikappanpassade förarplatser i personbilar, möjligheter för barn
med funktionshinder att färdas säkert, krockprovning av
system för fastsättning av rullstolar samt olyckor i färdtjänstfordon för rullstolsbrukare. Projekten har genomförts
med hjälp av VTI och Lunds tekniska högskola.
Det internationella arbetet med elektroniska körkort
har lett till en slutrapport om möjligheterna att införa ett
elektroniskt körkort inom EU samt ett strategidokument.
Vägverket har också deltagit i internationellt arbete om
kraven för körkort för tunga fordon och motorcykel. Inom
EU har intresset för det svenska datoriserade kunskapsprovet varit stort.

YRKESTRAFIK

Verksamhetsvolym:
6,3 (5,0) miljoner kronor för myndighetsutövningen.
3,9 (4,8) miljoner kronor för sektorsuppgiften.
Mål och resultat

Vägverket ska verka för att yrkestrafiken blir trafiksäker,
miljöanpassad och effektiv samt bedrivs under lika villkor
mellan företagen.
Årligen får yrkestrafikförare och blivande tillståndshavare sätta betyg på innehåll och kravnivåer i Vägverkets
prov. Proven ska vara anpassade till yrkeskraven, vilket
enligt verkets målsättning innebär att betyget ska vara
minst 7,5 på en 10-gradig skala.
Resultat enkätundersökning på yrkestrafikområdet,
genomsnittligt betyg, skala 1–10

REDOVISNING PER VERKSAMHETSGREN

Undersökning

1995

1996

1997

1998

1999

7,0
**

7,5
7,0

7,5
7,3

7,6
7,5

7,4
7,4

6,4

5,6

5,7

5,6

6,0

Verksamhetsvolym:
5,2 (4,3) miljoner kronor för myndighetsutövningen.
5,2 (6,8) miljoner kronor för sektorsuppgiften.

Kravnivåerna i proven är anpassade till yrkeskraven, förare*
Dito, blivande tillståndshavare*
Myndigheternas tillsyn är tillfredsställande

Mål och resultat

* Relaterade till målen för yrkestrafik
**Proven togs i drift först 1996

FORDON

I Vägverkets instruktion anges att verket särskilt ska verka
för att fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas.

Resultatet angående kravnivåerna ligger i stort sett på
oförändrad nivå de senaste tre åren.
Till skillnad från förra året är de som avlagt prov för
trafiktillstånd för taxi mer positiva än de som avlagt provet
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KÖRKORT

för trafiktillstånd för buss respektive godstrafik. Att göra
proven på dator samt att resultatet i provet meddelas
inom angiven tid har fått högt betyg.
Yrkestrafikföretagen upplever att myndigheternas tillsyn och kontroll förbättrats jämfört med tidigare år. Bästa
betyget har myndigheterna fått för kontroller av fordon,
samt kontroller av att yrkestrafikföretagen redovisar och
betalar skatter, avgifter och moms i rätt tid.

Verksamhetsvolym:
227,8 (186,3) miljoner kronor för myndighetsutövningen.
7,0 (2,3) miljoner kronor för sektorsuppgiften.
Mål och resultat

Under 1998 mättes för första gången om professionella
utbildare upplever att innehåll och kravnivåer i Vägverkets
kör- och kunskapsprov ligger på rätt nivå. Motsvarande
mätning har genomförts 1999 och betyget har förbättrats
något. Nya körkortsinnehavare ger i undersökningen
överlag ett högre betyg till Vägverket jämfört med professionella utbildare. Införandet av ett nytt datoriserat
kunskapsprov har mottagits positivt av både utbildare och
allmänhet.

Insatser

Under 1999 har Vägverket i samarbete med länsstyrelserna
startat ett projekt för att utarbeta föreskrifter och allmänna
råd till stöd för tillämpningen av den nya yrkestrafiklagstiftningen. Syftet är att få en enhetlig tillämpning av
reglerna i hela landet.
En lägesbeskrivning för ett yrkestrafikprogram har tagits
fram under året. Programmet ska utarbetas i samverkan
med övriga aktörer.
Från och med den 11 juni 1999 ska alla transportföretag
som utför internationella persontransporter med buss
inom EES-området ha ett s.k. gemenskapstillstånd.
Vägverket är tillståndsmyndighet för gemenskapstillstånden
och under 1999 har 860 tillstånd utfärdats.
Yrkeskompetensproven har datoriserats under 1999.
Fördelarna med det är bl.a. att frågorna väljs ut slumpmässigt och att eleven får resultatet direkt efter att han
eller hon har slutfört provet.
Det internationella samarbetet kring kör- och vilotidsreglerna har utvecklats under året. Det har blivit möjligt
att få en samsyn på EU-förordningen som tidigare
saknats, vilket gör det möjligt att tillämpa förordningen
på samma sätt. Arbetet med den digitala färdskrivaren har
ytterligare försenats. Beslut kommer troligen att kunna
fattas under första halvåret 2000.

Insatser

Utredningen om en stegvis förarutbildning har under
1999 lämnat sitt förslag till regeringen. Utredningen
menar att en långsiktig trafikantutbildning, som avslutas
med en stegvis förarutbildning, har goda förutsättningar
att förbättra trafiksäkerheten. Vägverkets förslag innehåller
bl.a. en förberedande trafikantutbildning för elev inom
skolans ram och obligatoriskt informationsmaterial för
handledare samt en utbildningsperiod omfattande tre steg
med utbildningskontroller mellan varje steg. I steg tre
genomförs kunskapsprov och steget avslutas med ett
praktiskt prov.
Antalet körprov under året var 154 800, vilket är en
ökning med cirka 4 000 från föregående år. Antalet kunskapsprov är dock färre än föregående år. Minskningen
beror där främst på att andelen godkända ökat med ca 10
procentenheter genom det nya kunskapsprovet.
Fortfarande är det dock stora skillnader i andelen godkända
prov mellan trafikskoleutbildade och privatutbildade.
Under året har kunskapsprovet datoriserats vilket har
medfört en säkrare provhantering och effektivare uppföljning
av resultaten.
Andel godkända kunskapsprov och körprov av totalt antal
genomförda prov
90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%
10%
0%

Kunskapsprov

Körprov

-95 -96 -97 -98 -99

-95 -96 -97 -98 -99

Trafikskola
Under 1999 har kunskapsprovet vid förarprövningen datoriserats.
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Ökad efterfrågan på förarprov och yrkeskompetensprov och
ett högre godkännande vid kunskapsprovet har medfört att
väntetiderna till körprov blivit längre i stora delar av landet
under andra halvåret. Totala väntetiden till prov har i genomsnitt varit sju veckor under fjärde kvartalet. Ett nytt
system för provadministration har driftsatts under året.

À-priserna ändras främst som följd av variationer i efterfrågan.
För utfärdande av körkort är variationerna cykliska under
en tioårsperiod. Under vissa år är styckepriset per enhet
högre för att sedan när volymerna ökar sjunka kraftigt.
Den förändrade kostnaden under 1999 hänförs till
volymökningar, kostnader för att starta tillverkning av
körkort i egen regi samt därav ändrad kostnadsfördelning.

Kunskapsprov och körprov
Kostnad samtliga prov, mkr

1995

1996

1997

1998

1999

94,1

98,4

98,1

89,9

110,6

13,2

39,3

76,7

71,3

Kunskapsprov, mkr
Körprov, mkr
Antal kunskapsprov, st

TRAFIKMILJÖ

Verksamhetsvolym: 76,7 (58,9) miljoner kronor.

364 448 345 610 347 934 177 117 164 174

Antal körprov, st

150 590 154 824

À-pris samtliga prov, kr *

258

285

282

274

347

À-pris kunskapsprov, kr

--

--

--

75

239

À-pris körprov, kr

--

--

--

509

460

*1995–1997 finns endast statistik totalt. Kostnaden för 1995 är
inte fullt jämförbar med 1996–1999 till följd av ändrade rutiner.
Kostnaderna för 1995–1996 är till viss del schablonberäknade.

À-priserna ändras främst som följd av variationer i efterfrågan. För körproven inverkar bl.a. storleken på årskullar
och konjunkturförändringar. À-priset för kunskapsprovet
har ökat kraftigt beroende på högre kostnader för det
datoriserade kunskapsprovet.
Från den 1 juni 1999 tillverkar Vägverket körkort i
egen regi. Utbyten av körkort utan att giltighetstiden gått
ut har ökat från ca 70 000 förra året till ca 118 000 i år.
Orsaken bedöms vara att många vill byta till det nya fullplastade körkortet med högre säkerhetsegenskaper.

Ett försök genomförs under vintern 1999–2000 med lägre tillåtna hastgheter.

I syfte att förbättra trafiksäkerheten vintertid genomfördes
ett försök med lägre tillåten hastighet under vintern
1999–2000. Den högsta tillåtna hastigheten sänktes från
110 km/tim till 90 km/tim på 174 mil väg och från 90
km/tim till 70 km/tim på 50 mil. Den översyn av högsta
tillåtna hastighet på vägar utanför tättbebyggt område
som beslutades 1997 har fortsatt under 1999.
Från den 1 maj 2000 införs en skärpt bestämmelse om
väjningsplikt vid övergångsställen för fordonsförare mot
gående. Vägverket har tillsammans med övriga huvudintressenter genomfört insatser i syfte att ge underlag till såväl
statliga som kommunala väghållare för att få till stånd trafiksäkra utformningar. Exempel på en sådan insats är att
en handbok tagits fram för hur arbetet med inventeringar
av vägnätet ska genomföras. Under 1999 har sedan, med
stöd av handboken, inventeringar genomförts på det statliga
vägnätet och i ca 70 procent av landets kommuner.
Den sedan lång tid tillbaka beslutade ändrade signalväxlingsföljden genomfördes under september 1999. I samband
med ändringen genomfördes en informationskampanj till en
kostnad av 13 miljoner kronor. Mätningar efter kampanjen
visade att 96 procent av den vuxna befolkningen (15–74 år)
kände till att ändringen genomförts.
Under året har besök gjorts på samtliga länsstyrelser i
syfte att ge stöd i deras arbete med lokala trafikföreskrifter.
Uppföljning av dessa besök kommer att ske.

Faktisk och beräknad körkortsvolym
Antal, tusen
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1 400
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1 200
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Tillverkade körkort ca

0

20

20

20

20

19

19

19

94

0
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200
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400

02

600

400

00

600

98

800

96

800

Beräknade körkort

Utfärdande av körkort
1995

Kostnad, mkr
Antal körkort
À-pris, kr

1996

1997

1998

1999

107,6
59,1
62,0
60,4
74,2
992 715 473 937 489 293 474 580 549 718
108
125
127
127
135
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Fordons- och förarkontroller på väg utförs av polisens
bilinspektörer och tekniker enligt Vägverkets föreskrifter
samt på Vägverkets beställning. Dessutom genomför polisen egna kontroller.
Andelen överträdelser är starkt beroende av kontrollens
kvalitet vilket gör det svårt att dra några slutsatser när det
gäller efterlevnaden av kör- och vilotidsregler. Antalet
rapporterade regelöverträdelser inom yrkestrafiken avseende
EU-lagstiftning är 2 903 (5 111) och för vilotidsförordningen 1 522 ( 1 436).
Målen enligt överenskommelsen om flygande inspektioner
har inte uppfyllts. Kontrollresultaten tyder på att andelen
trafikfarliga och från miljösynpunkt bristfälliga fordon
ligger på en relativt konstant nivå.

Arbetsplaner och transportdispenser
1995

1996

1997

1998

1999

Antal fastställda arbetsplaner
107
108
116
106
77
Antal överklagade dito
26
37
31
28
13
Handlagda transportdispenser 15 200 16 000 16 200 16 500 16 800

De under året fastställda arbetsplanerna förväntas ge
effekter på miljön. Ca 540 ha mark kommer att tas i
anspråk för nytt eller utökat vägområde. Arbetsplaner för
27 objekt berör områden av riksintresse och områden där
konflikt kan finnas med natur-, kultur- eller rekreationsintressen. Dessa planer motsvarar en total vägområdesyta av
135 ha inklusive den befintliga vägområdesytan. I flertalet
fall där vägen berör riksintressen innebär arbetsplanen ingen
skada eller ingen påtaglig skada på bevarandeintressen. Av de
13 arbetsplaner som överklagats har 2 överklaganden
berört arbetsplaner där riksintressen berörs.

Insatser
Utförda kontroller enligt överenskommelsen mellan
Vägverket och rikspolisstyrelsen

REGISTRERINGSSKYLTAR

Verksamhetsvolym: 75,5 (71,9 ) miljoner kronor.

Mål 1999 Utfall 1999

Flygande inspektioner
Tillhandahållande av registreringsskyltar*
1995

1996

1997

103 500

1998

4 050

- varav flygande inspektioner, utlandsregistrerade

1999

Kostnad, mkr
50,9
54,1
66,6
71,9
75,5
Antal tillhandahållna skyltar
735 128 806 412 966 592 985 898 1 063 848
À-pris, kr
69
67
69
73
71

60 000

59 934

Vilotidskontroller (vilotidsförordningen)

16 000

15 753

600

631

Företagsbesök (vilotidsförordningen)
Summa

Antal nya registreringsskyltar följer på det hela taget
nybilsförsäljningen. Denna ökade kraftigt 1999.

1995

Vägverket är uppbördsmyndighet för fordons-, försäljningsoch saluvagnsskatt samt vägavgifter för svenska fordon.

1997

1998

1999

66,9

57,4

67,1

62,6

5 956 932 8 951 283 6 203 761 6 375 776 6 572 652
8
7
9
11
10

1997

1998

1999

Resultat av samtliga kontroller.
Andel inspekterade fordon
med brister (%)*
Andel överträdelser mot
EU-lagstiftning (%)
Andel överträdelser mot
vilotidsförordningen (%)

Á-priset är i stort oförändrat under de senaste tre åren.
Antalet debiteringar har ökat med 3,1 procent under året.
FORDONS- OCH FÖRARKONTROLL

Verksamhetsvolym: 62,3 (63,0) miljoner kronor.
Mål och resultat

Målet är att efterlevnad av gällande
regler skall öka bland utövare av
yrkesmässig trafik.

1996

*Förutsättningarna för kontrollverksamheten har delvis ändrats under
de redovisade åren. Därför är uppgifterna i viss utsträckning inte
jämförbara. Under 1998 och 1999 har Vägverket bara betalat
för de kontroller som utförts av bilinspektörer. Tidigare år betalades
även vissa kontroller som utförts av polismän i enlighet med då
gällande överenskommelse. Kostnader på 2,5 miljoner kronor för
utveckling av handdatorer 1998 ingår inte i kostnaden ovan.

Uppbörd av fordonsskatt
1996

442
165 008

Kostnad, mkr
44,7
52,4
61,6
60,5
62,3
Antal inspektioner
och kontroller
161 806 111 475 172 912 136 899 129 721
À-pris, kr
276
470
356
442
480

Verksamhetsvolym: 67,4 (73,4) miljoner kronor.

48,3

320
180 420

Utförda kontroller beställda och betalda av Vägverket *

FORDONSSKATT OCH VÄGAVGIFTER

1995

4 769

Kör- och vilotidskontroller (EU-lagstiftning)
Företagsbesök (EU-lagstiftning)

* Exklusive personliga skyltar.

Kostnad mkr
Antal
debiteringar
À-pris kr

88 248

- varav fullständiga inspektioner

1995

1996

1997

1998

1999

79,7

91,5

85,3

79,0

75,7

-

2,6

3,3

7,3

4,8

5,0

6,0

8,6

9,4

*För att få en kostnadseffektiv verksamhet riktas de flygande
inspektionerna främst mot fordon där man kan anta att fordonet är
bristfälligt. Kontrollerna grundar sig således inte på ett slumpmässigt
urval. Detta innebär viss osäkerhet om jämförbarheten mellan åren.

Resultat:
Mätmetod saknas
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AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET 1

Sammanvägd produktivitet, kostnader och prestationsvolym
för myndighetsutövningen
Index
1,6
1,6

Mål och resultat

Den avgiftsbelagda verksamheten ska bedrivas så att full
kostnadstäckning nås med krav på effektivisering och
rationalisering. Verksamheten redovisar ett resultat på ca
49 miljoner kronor främst beroende på ett överskott
inom registerhållning på 45 miljoner kronor. Vägverket
har föreslagit en ytterligare sänkning av registerhållningsavgiften till år 2000 för att uppnå bättre balans mellan
kostnader och intäkter.
Resultat av avgiftsbelagd verksamhet jämfört med budget i
regleringsbrev 1999, miljoner kronor
Resultatområde

Regleringsbrev 1999 Utfall 1999

1,1

0,0

0,6

0,7

0,1

0,3

Aukt. av yrkesförare

8,1

8,7

0,6

9,8 10,7

0,9

3,2

Aukt. av andra förare I 112,5 116,8

4,3 116,8 124,0

7,2

-3,6

Aukt. av andra förare II 101,8 97,8

-4,0 120,4 111,2

-9,2 10,9

Övrigt

0,1

0,0

0,2

0,3

0,1

0,1

223,7 224,7

Registerhållning

246,5 275,0 28,5 230,4 275,8 45,5 88,6

Yrkestrafikmärken
Summa

3,5

9,9

3,3

7,7

4,4

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2
1994

1995

1996

1997

1998

1999

0,0

Kostnad

Kurvan för perioden visar att produktiviteten under perioden
har sjunkit som en följd av att kostnaden ökat samtidigt som
prestationsvolymen sjunkit något. Detta beror främst på att
stora satsningar gjorts för att höja servicenivån och säkra övergången till år 2000 i registerverksamheten och på kvalitetsförbättringar i förarprovsverksamheten såsom ett vidareutvecklat körprov och ett nytt datoriserat kunskapsprov.

1,0 247,8 246,8 -1,0 10,8
6,4

1,2

Prestationsvolym

0,0

Delsumma

1,2

Produktivitet totalt

1998

1,1

1,4

0,0

Kost- Intäkt Resul- Kost- Intäkt Resul- Resulnad
tat
nad
tat
tat

Aukt. av fordonstillverk.

1,4

7,6

STATSBIDRAG

473,7 509,6 35,9 481,5 530,4 48,8 107,0

Av kostnaden för auktorisation av andra förare I, registerhållning
respektive yrkestrafikmärken avser 10,7 miljoner kronor, 117,5
miljoner kronor respektive 3,0 miljoner kronor, sektorsuppgiften –
grunddata. I kostnaderna ingår också länsstyrelsekostnader samt
administrationskostnader.

Vägverket har under 1999 betalat ut 1 521 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner, organisationer och
enskilda väghållare. Bidragen har under de senaste fem
åren fördelats enligt följande:

Auktorisation av andra förare I (körkortstillstånd och körkortstillverkning) ger ett bättre resultat än beräknat. Det
totala antalet tillverkade körkort är ca 13 000 högre än
beräknat. Volymökningarna hänförs till bevis om körkortstillstånd (förstagångskörkort) samt förnyelser av körkort
som har ökat markant sedan det nya körkortet började
tillverkas i juni. Däremot visar auktorisation av andra
förare II (förarprov) ett underskott på 9,3 mkr beroende
på stora initiala kostnader för datorisering av kunskapsprov
på mottagningsorter samt volymförändringar.
Resultatet för registerhållning är lägre än 1998 beroende
på att registerhållningsavgiften sänktes från 46 till 35 kronor
den 1 april 1998. Förändringen mot regleringsbrevet
beror till största delen på lägre kostnader än vad som förutsågs i regleringsbrevet.

Verksamhetsvolym för statsbidrag, miljoner kronor

MÅTT FÖR PRODUKTIVITETSUTVECKLINGEN

KOLLEKTIVTRAFIKANLÄGGNINGAR M.M.

Enligt uppdrag i regleringsbrevet för 1999 ska ett samlat och
relevant produktivitetsmått för myndighetsutövningen redovisas. Av diagrammet framgår produktivitetsutvecklingen2
för de ca 85 procent av myndighetsutövningen (exklusive
bidragsbelopp) där à-priser finns beräknade. Måttet svarar på
frågan: Hur mycket mer eller mindre skulle vi ha betalt ett
visst år om produktionen skett till 1999 års priser?

Verksamhetsvolym: 442 (380) miljoner kronor.

1

2

Den avgiftsbelagda verksamheten är en del av ovan beskrivna
verksamheter.
Måttet är beräknat enligt den metod som rekommenderas i
Produktivitet och kvalitet i resultatstyrningen av myndigheterna.
Statskontoret 1997:6.

1995

1996

1997

1998

1999

Kollektivtrafikanläggningar m.m.
193 190 221 380 443
Storstadsöverenskommelser
613 774 895 342 888
Drift och byggande av
100
enskilda vägar
654 354 627 566 (572)*
Länsjärnvägar
811 349 293
**
**
Östersjösamarbetet
5
14
37
Övrigt (bl.a. bidrag till Öresundsprojektet via EU-medel)
118
70
8
59
52
Summa
2 389 1 738 2 048 1 361 1 521
* I beloppet ingår även beviljade medel, 472 mkr, avseende
verksamhet för år 2000 i syfte att erhålla en likvärdig tidsserie.
Anslag och utfall för 1999 var 100 mkr.
** Fr.o.m. 1998 fördelas medel till länsjärnvägar via Banverkets anslag.

Statsbidragen till kollektivtrafikanläggningar m.m. har
under 1999 fördelats på nedanstående huvudgrupper.
Under respektive grupp ges exempel på åtgärder som
genomförts under 1999 och utbetalt bidrag per
åtgärdstyp.
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Bärighetshöjande åtgärder på kommunala
vägar och gator
• Ny väg/gata med BK1 standard (1 km)

2

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken
• Fordon (352 st)
108
• Terminaler, hållplatser o.d. (182 st)
42
• Utbildningsinsatser (ca 4 000 personer)
2
• Samordningsinsatser
4
• Informations- och betalsystem (140 st)
18
• Övriga anläggningar
39
(varav tunnelbanan i Stockholm 26 mkr; övriga investeringar avser gång- och cykelvägar, handikappliftar, hissar etc.)
Summa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken
213
Utbetalade statsbidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar
m.m. har för åren 1998 och 1999 uppgått till 70 procent
av de medel som avsatts i länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Motsvarande siffra för statsbidrag till handikappanpassning av kollektivtrafiken inklusive det, av riksdagen beslutade, utökade statsbidraget är 110 procent i
jämförelse med planeringsramen.
Effekterna av årets bidragsutbetalningar
bedöms bli följande
• Den relativt omfattande satsningen på handikappanpassning av bussar, terminaler, busshållplatser etc.
samt att ”hela-resan-perspektivet” har börjat förverkligas
på ett flertal platser torde innebära att möjligheten för
funktionshindrade att använda kollektivtrafiken har ökat.
• Säkerheten har förbättrats för oskyddade trafikanter
genom bidragen till kommunerna.
• Antalet bullerstörda personer har minskat.
STORSTADSÖVERENSKOMMELSER

Vägverket betalar bidrag inom ramen för de överenskommelser om utbyggnad av vägar och trafikanläggningar
som har träffats mellan staten, landstingen och kommunerna
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbetalningarna görs
i takt med att utbyggnaderna genomförs. Vägverket följer
genomförandet genom redovisningar från respektive
bidragsmottagare. För närvarande pågår kompletterade
utredningar om eventuellt tillkommande utbetalningar enligt
den ursprungliga Göteborgsöverenskommelsen från 1993.
Under 1999 har 488 miljoner kronor betalats ut till
Stockholm. Bidrag bedöms utbetalas till och med år
2005. Därutöver har under året ytterligare 400 miljoner
kronor givits i bidrag till vissa väganknutna miljöåtgärder
i Stockholmsområdet.

Statsbidrag lämnas bland annat till kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten för alla.

Bidrag
miljoner kronor
Kollektivtrafikanläggningar
• Vägar, t.ex. bussgator
3
• Spår (0,5 km)
9
• Resecentrum (14 st)
58
• Informationssystem (3 st)
6
• Busshållplatser och övr. koll. trafikanläggn. (112 st) 30
• Flygplatsanläggningar (4 st)
8
Summa kollektivtrafikanläggningar
114
Åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet
• Bulleråtgärdade bostäder, vård- och skollokaler
(berör ca 2 300 personer)
20
• Säkrare korsningar (32 st)
26
• Gång- och cykelvägar (69 km)
41
• Övriga trafiksäkerhetsåtgärder (49 st)
27
Summa åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet 114

DRIFT OCH BYGGANDE AV ENSKILDA VÄGAR

Verksamhetsvolym: 100 (565) miljoner kronor.
Beviljade bidrag under 1999 uppgick till 572 miljoner kronor.
Nya redovisningsrutiner medför dock att 472 miljoner kronor
av årets beviljade bidrag kommer att belasta år 2000.
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Mål och resultat

Bidragsverksamheten till det enskilda vägnätet skall säkerställa att standard och tillgänglighet på det enskilda statsbidragsberättigade vägnätet upprätthålls.

Resultat:

byggobjekt har stor hänsyn tagits till befintliga kulturmiljöer.
Bidrag lämnas för extrakostnader som uppstår för att
beakta kulturmiljön.

Uppfyllt

Bidragen till enskilda vägar har under åren 1996 till 1998
fördelats på olika åtgärdstyper enligt följande:

Vägverket har kvantifierat målet som att det enskilda vägnätet med statsbidrag ska vara oförändrad eller öka vad
gäller kvalitet och omfattning samt att kvalitetskraven på
vägnätet ska vara uppfyllda. Under året har Vägverket
utövat tillsyn av 19 545 km väg.
Vägnätet har förändrats under året dels genom att ett
antal nya vägar har erhållit statsbidrag eftersom de uppfyller villkoren för bidrag, dels genom att ett antal vägar
som inte uppfyller villkoren inte längre får bidrag.

• Drift
• Byggande
• Drift av färjeleder

83 procent
8 procent
9 procent

Förändringar av det bidragsberättigade vägnätet, km
Nyintagna vägar
Indragna vägar*
Netto

1997

1998

1999

353
220
+133

471
340
+131

313
138
+175

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

Nyckeltal för analys av bidragsgivningen till byggande och
drift av enskilda vägar
Kostnad, mkr
varav Vägverkets kostnader för administration
och rådgivning
Antal km bidragsberättigad väg**
Antal väghållningsorganisationer
À-pris: bidrag per
km väg och år, kr
À-pris: bidrag per väghållare och år, kr
À-pris: kostnad för administration och rådgivning
per väghållare och år, kr
Mål

1995

1996

1997

1998

1999

654

354

628

566

572*

29

24

24

25

25

ÖSTERSJÖSAMARBETET

ca 74 000 ca 74 000 74 198 74 329 74 504

Vägverket har under året fortsatt med regeringens biståndsuppdrag avseende trafiksäkerhet och kollektivtrafik.
Mottagare är vägverken och bussbolag i Estland, Lettland
och Litauen. Stödprojekten som inleddes 1997 har fullföljts under året och kommer att utvärderas under 2000.
Projekten omfattar bl.a. informationssystem för trafiksäkerhet samt kollektivtrafik. Bl.a. har 138 bussar levererats. Under
1999 har 37,4 miljoner kr av bidraget utnyttjats.

ca 24 000 ca 24 000 23 322 23 263 23 368
ca 8 800 ca 4 800

8 461

7 611

7 679

ca 27 300 ca 14 600 26 919 24 318 24 482

ca 1 200 ca 1 500

1 029

1 075

1 057

Realt oförändrat à-pris

* I beloppet ingår även beviljade medel (472 mkr) avseende
verksamhet för år 2000 i syfte att erhålla en likvärdig tidsserie.
Anslag och utfall för 1999 var 100 mkr.
** Tillförlitliga mätningar för antal kilometer enskilt vägnät saknas
för åren 1995–1996.

Insatser

Under året har åtgärder vidtagits för att öka trafiksäkerheten och ta till vara natur- och kulturvärden. I ett stort
antal län har exempelvis vägskäl mot allmänna vägar
byggts om. Återvinningsmassor används i allt större
utsträckning och vid enkla beläggningar använder man
emulsioner i stället för lösningsmedel. Vid projektering av
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vägutredning och miljökonsekvensbeskrivningar har ökat
kraven på bl.a. samråd, och ett nytt instrument, tillåtlighetsprövning, har införts. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler har breddat kraven på redovisning av miljöefffekter och förebyggande åtgärder. Miljökvalitetsnormerna
har ställt krav på utökade mätningar av luftkvaliteten runt
det allmänna vägnätet, och miljödomstolarna har vid
prövning av vattenverksamhet t.ex. ställt krav på redovisning
av hur de miljöpolitiska målen beaktats. De nya formella
kraven, som lagstiftningen ställer, har medfört att flera
tidigare genomförda vägprojekteringar har fått startas om
och kompletteras.

Vägverkets uppgift i rollen som väghållare är att åstadkomma ett statligt vägnät som präglas av hög tillgänglighet och transportkvalitet och som också bidrar till en
långsiktigt hållbar utveckling i alla regioner i landet.
Vägnätet ska ha en god trafiksäkerhet och inte medföra
oacceptabla miljökonsekvenser.
Verksamhetsvolym för statlig väghållning, miljoner kronor
1995

1996

1997

1998

1999

Väginvesteringar
8 949 7 329 6 509 7 417 6 398
Drift och underhåll av vägar 5 718 4 752 4 712 6 557 6 180
Försvar
51
52
40
51
41
Summa
14 718 12 133 11 261 14 026 12 619

MILJÖ- OCH TRAFIKSÄKERHETSFRÅGOR
I UPPHANDLINGAR

Under 1999 har gemensamma krav för kvalitet, miljö
och trafiksäkerhet tillämpats vid alla upphandlingar av
entreprenader. När det gäller krav på miljöanpassade
maskiner är den modell som används konkurrensneutral
så tillvida att ingen blir utestängd från att delta som
anbudsgivare. Modellen bygger på bonus till den som har
en miljömotor. Preliminära uppgifter visar att var fjärde
maskinägarna som kör, eller förväntas få köra, åt
Vägverket påskyndat investeringar i miljövänligare maskiner
med anledning av den tillämpade modellen.
Andra krav som påverkat marknaden är krav på
utbildning inom miljö, trafiksäkerhet och ”hjälp på väg”.
Ca 15 000 personer uppskattas ha fått denna utbildning.

Verksamhetsvolymen minskade med 10 procent mellan år
1998 och 1999. Minskningen av drift- och underhållsverksamheten samt rekonstruktion inom investeringsanslagen
medförde att det eftersläpande underhållet som återtogs
1998 till stor del förlorades under 1999.
Kostnad för planering1, beställning och uppföljning i förhållande till upphandlad volym inom statlig väghållning
Procent
6
6
5

4,5

4,4

4

4
3,8

3,1

3
2

3,7

VÄGINVESTERINGAR

3

2,6

MÅL OCH RESULTAT

2

•Vägverket skall, med hänsyn till anvisade
medel, fullfölja pågående investeringar och
förbättringsåtgärder på det nationella stamvägnätet i enlighet med den nationella väghållningsplanen.
•På det statliga vägnätet i övrigt skall, med
hänsyn till anvisade medel, investeringar
och förbättringsåtgärder genomföras i enlighet med länsplaner för regional transportinfrastruktur.
•De tidigareläggningar av väghållningsåtgärder
och investeringar i kollektivtrafikanläggningar
som möjliggjordes genom att Vägverket under
budgetåret 1998 fick disponera en anslagspost
om 749 miljoner kronor på anslaget A4 Investeringar samt drift och underhåll av statliga
järnvägar, skall fullföljas under år 1999. Det
gäller särskilt de prioriterade åtgärderna på
riksväg 45 samt åtgärder som medför höjd
bärighet på vägnätet, rekonstruktion och förbättring av vägnätet samt ökat beläggningsunderhåll.

1

1
0

5

1994

1996

1995
df

1997

1998

1999

0

l

År 1992 ändrade Vägverket sin organisation i syfte att
konkurrensutsätta sin produktion. All investerings- och
underhållsverksamhet och, från och med år 1999, i princip
även all driftverksamhet upphandlas i konkurrens. De
interna resurserna och kompetensen för upphandling och
uppföljning av verksamheten har byggts upp successivt.
En stor del av upphandlingarna sträcker sig över flera år (upp
till 5 år). Fluktuationerna mellan enskilda år i diagrammet
ovan återspeglar i huvudsak variationerna i anslag till väghållningen. Ökningen 1999 kan till en del också förklaras
av de nya krav som ställs i den nya miljöbalken.
NY MILJÖBALK

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och samtidigt
ändrades väglagen och vägkungörelsen som följd av den
nya miljölagstiftningen. Denna har inneburit en skärpt
regelstyrning vid planering, byggande, drift och underhåll
av vägar. Planeringsprocessens nya regler om förstudie,

1
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Resultat:

Uppfyllt

Uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Förstudie och vägutredning – de första skedena vid framtagandet
av förslag till vägåtgärder.

Statlig väghållning
Stråk

Nationella stamvägnätet – nationell väghållningsplan, investering

Det nationella stamvägnätet omfattar ca 810 mil och
utgörs av de vägstråk som är mest betydelsefulla ur ett
riksperspektiv. Totalt var investeringarna i det nationella
stamvägnätet 3 718 miljoner kronor 1 under året. De har
bl.a. lett till att ytterligare 74 km väg nått målstandarden
enligt den nationella väghållningsplanen för åren
1998–2007.
I ovanstående värde har 329 miljoner kronor inkluderats
för central och regional administration. För att få jämförbarhet har detta inte inräknats i nedanstående tabell.

Volym mkr 1999
2 607 220
Volym mkr 1998–99
5 537 628
Andel av total %
84,6
9,6
Summa plan 1998–99 4 370 752
Andel av total %
78,3 13,5
Summa pl. 1998–2007 23 700 4 500
Andel av plan %
77,7 14,8

Väginformatik

Övriga Summa
åtgärder

32
31
73
91
1,1
1,4
100 170
1,8
3,0
500 1 000
1,6
3,3

54**
219
3,3
190
3,4
800
2,6

Total Uppnått Uppnått Nedlagd Nedlagd
längd dec -98 dec -99 kostnad* kostnad*
(km)
(km)
(km)
1999
1998–99
(mkr)
(mkr)

E4
*** ***
Helsingborg–Stockholm
MV 594 498 515
281
E4
Stockholm–Sundsvall
MV/4F 386 237 264
210
E4
Sundsvall–Haparanda
MV/13 632 540 540
137
Rv 40
Göteborg–Jönköping
MV/4F 147
64
64
8
E6
Trelleborg–Svinesund
MV/4F 498 392 392 1755
E 20
Göteborg–Stockholm
13 m 437 361 378
203
E 18
Örje–Kapellskär
MV/13 462 160 160
490
E 22
Malmö–Norrköping
13 m 510 450 450
320
Rv 45
Göteborg–Segmon
MV/13 199
50
50
42
Rv 44
Uddevalla–Båberg
4F
17
0
0
8
Rv 70
Enköping–Mora
13 m 246 110 110
18
Rv 26
Halmstad–Bottnaryd
13 m/9 m 143
30
30
6
Rv 47/48/64
Jönköping–Kristinehamn 13 m/9 m 216
30
30
4
Rv 50/60
Ödeshög–Borlänge
13 m 271 120 120
14
Rv 55/56/53/67/80
Norrköping–Gävle
13 m 269
90
90
5
Rv 25
Halmstad–Kalmar
13 m 229
**
**
8
Rv31/33
Jönköping–Västervik
13 m 154
**
**
3
E 10
Töre–Riksgränsen
9 m 421
**
**
3
E 12
Holmsund–Umbukta 9 m/13 m 472
**
**
127
E 14
Sundsvall–Storlien
9 m/13 m 350
**
**
9
E 65
Malmö–Ystad
Mv./13 m
54
**
**
12
Rv 45
Segmon–Karesuando
9 m/13 m 1 377
**
**
56
Summa
8 084 3 132 3 193 3 718

Uppföljning av åtgärdstyper i nationell plan
(exkl. storstadsöverenskommelser)
InveFysiska Riktade
stering- TS-åtåtgärar spec. gärder der *
projekt

Målstandard,
vägbredd

2 944
6 548
100,0
5 582
100,0
30 500
100,0

* Innefattar handikappanpassning, kollektivtrafikåtgärder, rast- och
informationsplatser samt fysiska anordningar för trafikövervakning.
** Innefattar väg 45 (40 mkr), bärighet (2 mkr), miljö (11 mkr) och
belysning (1 mkr).

Under året har tidigare års påbörjade vägbyggnadsprojekt
fullföljts. Nivån på vägutbyggandet har kunnat upprätthållas
framför allt tack vare lånefinansiering av ett antal projekt.
Byggstarter har endast gjorts av projekt med trafiksäkerhetsinriktning och för investeringar på väg 45 i skogslänen.
Traditionella vägutbyggnader i övrigt bedöms bli framflyttade ca 2 år jämfört med de fastställda planerna. Under
rubriken ”övriga åtgärder” har projekt med flera syften
samlats.

806
641
348
60
3465
481
973
518
72
8
37
16
22
36
10
53
7
3
210
23
21
176
7 985

* I nedlagd kostnad ingår även övriga åtgärder på stråken
utöver de som avser målstandarden. Sådana åtgärder är ofta
komplettering av befintliga vägar med rastplatser, trafikplatser,
belysningar, mitträcken och andra ombyggnader. Beträffande
finansiering se ovan.
** Kortare avsnitt och mindre punktåtgärder.
*** Enligt Nationell väghållningsplan 1998–2007.
Förkortningar i tabellen:
MV: motorväg, 4F: fyrfältsväg, 13 m: 13-metersväg, 9m: 9-metersväg

Utbyggnaden av E 4 förbi Mjölby färdigställts hösten –99. Därmed
har E 4:an sammanhängande motorvägsstandard från söder om
Värnamo till Uppsala.
1

Finansierat via anslag för investeringar i nationell plan (2 570 mkr),
EC-anslag (27 mkr), anslag för investeringar i regional plan (44 mkr),
utökat TS-anslag (231 mkr), driftanslaget (7 mkr), extra anslag
(12 mkr) och lånefinansiering (827 mkr).
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Övriga riksvägar och länsvägar – länsplaner för
regional transportinfrastruktur

Uppföljning av länsfördelning i de regionala planerna
(exklusive länsjärnvägar och lånefinansiering)

Totalt har investeringarna i övriga riksvägar och länsvägar
under år 1999 uppgått till 2 680 miljoner kronor.
Investeringarna i vägar, inkl. bärighet, trafiksäkerhet och
miljö, har i stort följt länsplanerna för regional infrastruktur.
I ovanstående värde har 237 miljoner kronor inkluderats
för central och regional administration. För att få jämförbarhet har detta inte inräknats i nedanstående tabeller.

Län

Stockholm
337 670
Uppsala
64 132
Södermanland
64 148
Östergötland
79 156
Jönköping
70 211
Kronoberg
50 122
Kalmar
36 116
Gotland
6
35
Blekinge
45 157
Skåne
287 538
Halland
20
68
Västra Götaland
214 567
Värmland
90 257
Örebro
32
87
Västmanland
36
89
Dalarna
137 270
Gävleborg
22 147
Västernorrland
72 223
Jämtland
64 234
Västerbotten
139 288
Norrbotten
102 266
Summa
1 966 4 780

Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna (inkl.
miljöåtgärder på det nationella stamvägnätet)
Nyinvesteringar

Bärighet
Rekon
struktion

Fysisk Fysisk VägTS-åt- miljö- infogärd åtgärd åtgärd

Bidrag till kommunala
Länsgator och vägar mm
järnTS
Handi- Kollek- vägar
och
kapp tivtrafik
miljö

Summa

Vol. mkr 1999 912*

335 177

76

22 115 214 115

1966

Vol. 1998–99

2239

948 474 250

44 232 294 299

4780

% av kostn.

46,9 19,8

Plan 1998–99

1713 1656 497 361

Andel %

32,9 31,0

Plan 1998–07

8222 8795 2784 1804 105 892 1085 1991 (3615) 25 678

9,9

9,5

Andel av pl. % 32,0 34,3 10,8

5,2 0,9 4,9

6,3

100,0

16 313 256 459

5271

6,9 0,3 6,0

7,0 0,4 3,5

6,2

4,8

4,2

8,6

7,8

100,0

-

Summa Summa Andel Plan
1999 1998-99
% 1998-99

100,0

14,0 598
2,8 172
3,1 172
3,3 199
4,4 222
2,5 124
2,4
99
0,7
29
3,3
97
11,3 475
1,4
99
11,9 591
5,4 291
1,8 162
1,9 158
5,6 369
3,1 233
4,7 314
4,9 229
6,0 319
5,6 319
100 5 271

Andel Summa
%
plan

Andel
%

11,3 2 884 11,2
3,3 857
3,3
3,3 817
3,2
3,8 1 048
4,1
4,2 930
3,6
2,4 649
2,5
1,9 527
2,1
0,6 138
0,5
1,8 376
1,5
9,0 1 979
7,7
1,9 549
2,1
11,2 3 434 13,4
5,5 977
3,8
3,1 786
3,1
3,0 741
2,9
7,0 1 776
6,9
4,4 1 153
4,5
6,0 1 723
6,7
4,3 997
3,9
6,1 1 772
6,9
6,1 1 563
6,1
100 25 676 100

*Varav handikappåtgärder 4 mkr, kollektivtrafikåtgärder 12 mkr,
beläggning grusvägar 46 mkr, rastplatser m.m. 5 mkr.

Investerings- och efterkalkyler av väginvesteringar

Enligt regleringsbrevet ska Vägverket redovisa hur stor
andel av varje länsplan som är genomförd vid utgången av
år 2001. Detsamma gäller fördelningen på åtgärdstyper.
Med hänsyn till utfallet 1999 bedömer Vägverket att
målet är möjligt att nå under förutsättning att utrymmet för
framför allt rekonstruktionsåtgärder ökar kommande år.

Vägverkets uppföljnings- och utvärderingssystem för
investeringsobjekt innefattar redovisning av ett investeringsobjekts förväntade kostnader och effekter i samtliga steg i
planerings- och projekteringsprocessen. Systemet har tilllämpats sedan 1996 och var 1999 obligatoriskt för objekt
större än 75 miljoner kronor. För objekt som planerades
före 1996 motiverades den enskilda utbyggnaden till stor

E 4 Söderhamn–Enånger öppnades under 1999 i en nybyggd sträckning som flerfältsväg med mitträcke.
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efter att vägen öppnats för trafik. En ny efterkalkyl har
därför gjorts för de projekt som redovisades i Vägverkets årsredovisning för 1996. Denna visar god överensstämmelse
mellan de båda efterkalkylerna för 4 av 10 projekt. 4 projekt
visar en något bättre lönsamhet medan 2 visar sämre. En
bidragande orsak till att efterkalkylerna visar en tendens
till bättre samhällsekonomisk avkastning än den ursprungliga
kalkylen är de kraftiga trafikökningarna de senaste åren.

del av stråkets samlade betydelse för vägtransportsystemets
effektivitet. I kalkylerna har de trafik-, trafiksäkerhetsoch miljöeffekter som beräknades i planeringsskedet
använts, eftersom tiden från det att vägarna öppnats för
trafik är för kort för att reella effekter ska kunna följas
upp.
Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad
samhällsnytta för objekt >75 miljoner kronor som öppnats
för trafik under 1999

Motorväg
E 4 NS St Åby-Väderstad 17
E 20 NS Eskilstuna-Arphus 17
Flerfältväg
E 4 NS Söderhamn-Enånger 27
13-metersväg
259 LV Haningeleden 2
3
61 ÖR Kil-Fagerås
14
23 ÖR Förbi Stoby
5
9-metersväg
109 LV Välluv-Ekeby
12
264 LV Arningevägen
7

Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad
samhällsnytta för samtliga vägobjekt >75 miljoner kronor
som öppnats för trafik under 1996

Lindrigt skadade

Minskat
antal

Dödade, svårt sk.

Minskad restid
tusen tim/år

Prognos ”nyttor” ***

NNV

Plan 1998–2007

Sträcka

Budget

Vägnät*

Längd, km

Väg

Slutlig**

Kostnad, mkr

Väg
nr

E 4 Åstorp-Mölletofta
328
E 4 Sväm-St Åby
191
E 4 Förbifart Norrköping 669
E 4 Gammelsta-Nyköping 267
E 6 Fastarp-Heberg
1 003
E 20 Järsta-Läggesta
301
E 20 Läggesta-Nykvarn
235
32 Förbi Tranås
189
40 Länsgränsen-Högåsen 166
40 Högåsen-Nabbamotet
99

402 395 387 1,33 172 4,0 8,5
427 387 389 0,66 179 3,0 7,5
520 493 479 0,13 174 1,5 3,6
76 81 100
350 353 340 1,36 250 7,9
85 102 90 0,14 29 0,5 1,0
115 120 110 1,36
98 104 1,6

Projekt

Total
kostnad
mkr

40 1,1 2,3
86 2,8

Nettonuvärdes- Minskning restid tusen tim/år
kvot
Beräknad
–96

-0,3
0,1
0,3
0,5
-0,5
0
0
0,2
0,2
1,5

Upp- Beräkföljd
nad
–99
–96

Minskn. antal
skadade o
dödade/år

Upp- Beräkföljd
nad
–99
–96

Uppföljd
–99

-0,3 58 62 4,7 4,1
-0,1 208
- 13,6
0,5 260
- 5,0
1,0 68 54 6,6 6,7
-0,4 120 140 16,0 18,2
0 66 52 6,6 7,0
0 44 44 5,0 6,0
-0,1 58 65 1,5 1,0
0,3 57 69 4,0 4,5
1,5 71 83 5,0 5,3

INSATSER

* Vägnät: NS=nationell stamväg, ÖR=övrig riksväg, LV=länsväg.
** De kostnader, exempelvis för beläggningar, som uppkommer
efter öppnandet samt efter årets slut är prognostiserade.
*** ”Nyttor”: NNV=nettonuvärdeskvot, Restid=minskning av restiden,
tusentals timmar öppningsåret, Dödade=reduktion av antal
dödade öppningsåret, Skadade=reduktion av antal skadade
öppningsåret.

Kostnader för väginvesteringar per produkt, miljoner kronor
Produkt

Motorväg
Bred tvåfälts-, flerfältsväg,
kompl. körfält
Normal tvåfältsväg (9 meter)
Smal tvåfältsväg
Bärighetsförb. väg/bro,
tjälsäkring
Beläggning, grusväg
Miljö- o ts-prioriterad väg/gata
Gång- och cykelväg,
kollektivtrafikled
Plankorsningar
Planskilda korsningar
Rastplatser m.m.
Busshållplatser
Bullerskydd
Vattenskydd
Avkörningsskydd
Övriga skyddsanordningar
Trafikledningsanordningar
Övrigt
Totalt väginvesteringar

För samtliga projekt, med undantag av Haningeleden som
ingår i Stockholmsöverenskommelsen och där konventionell
samhällsekonomisk analys saknas, visar kalkylerna positiv
samhällsekonomisk lönsamhet (nettonuvärde=NNV).
Avvikelserna mellan slutlig och budgeterad kostnad varierar
mellan +10 procent och –17 procent. Sammantaget är
avvikelserna små mellan ursprunglig budget och slutlig
kostnad. Den främsta anledningen till att avvikelser uppstår
är att projektens omfattning förändras under projekteringsarbetets gång.
För projekt i plan som avslutats under året har en
jämförelse gjorts mellan plankostnad och kostnadsutfall.
Detta visar en genomsnittlig kostnadsfördyring på 8
procent. Någon efterkalkyl av den samhällsekonomiska
nyttan, utöver kostnadsjämförelserna och vad som redovisats för större objekt ovan, har inte gjorts eftersom
objekten är relativt små och uppföljning av t.ex. trafikoch trafiksäkerhetseffekter normalt ej kan göras förrän
efter ett antal år.
Det finns normalt inte tillräckligt underlag för att fullständigt beräkna effekterna av en väginvestering förrän 3–5 år

* Ingår i posterna ovan.
** Ingår i posten nedan.
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1995

1996

1997

1998

1999

3 319 2 833 2 476 2 789 2 796
1 716 1 599 1 413 1 360 1 468
882
750
790
738
552
1 942 1 275
959
344
101
*
*
8

*
*
33

*
*
22

524
64
69

351
56
37

174
146
99
140
120
104
112
115
171
159
233
159
166
430
258
151
81
85
69
26
18
18
22
34
15
86
115
108
118
51
37
43
51
65
30
**
**
**
274
265
167
75
64
64
10
89
86
120
121
97
24
4
19
44
6
8 950 7 329 6 509 7 418 6 398
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Motor väg, flerfältsväg, bred väg m.m.

Bärighet 2

Normalt tillåts i Sverige fordon med maximalt axeltryck
på 11 ton, boggitryck på 18 ton och bruttovikt på 60 ton
(vägar av bärighetsklass 1, BK1). Om begränsningar införs
uppstår framkomlighetsproblem för den tunga trafiken.
Dessa problem kan delas upp i två delar: dels permanenta
brister (BK2 eller BK3), som i allmänhet beror på svaga
brokonstruktioner, dels tillfälliga svagheter som uppstår i
samband med tjällossningen. Omfattningen, både vilka
vägar som drabbas och hur långa restriktionsperioderna
blir, beror på väderförhållandena.
Under den senaste tioårsperioden har Vägverket gjort
stora satsningar tillsammans med näringslivet för att minska
problemen i första hand för tung trafik. Fram till 1994
kom detta främst de sju skogslänen tillgodo. Därefter har
satsningar gjorts även i övriga delar av landet. Under
1999 har 371 mkr investerats för att höja bärigheten på
det statliga vägnätet. Därav har 175 mkr investerats i bärighetshöjning av broar och 81 mkr i tjälsäkring. Av bärighetssatsningarna 1999 har ca 58 procent gjorts i skogslänen.
Kännetecknande för förändringarna under 1999 är att
i skogslänen har vägnätet med mycket låg bärighet (BK3)
reducerats med 15 procent (204 km). I övriga landet har
vägnätet med BK2-begränsningar reducerats med 12 procent
(408 km). Vid årsskiftet 1999/2000 hade 88 procent av
vägnätet i skogslänen högsta bärighetsklass, BK1.
Motsvarande värde för övriga län var 94 procent.
Under 1999 (1998) hade totalt 15 237 (14 548) km
statlig väg tillfälliga begränsningar för tung trafik under i
genomsnitt 50 (45) dagar. Orsaken till de ökade värdena
jämfört med föregående år var att tjällossningen var mycket
besvärlig framför allt i Norrbotten och Västerbotten. Även
Dalsland har drabbats med sju tjällossningsperioder under
året. Avstängningarna i landet var totalt 766 000 dygnskilometer 3 vilket överskrider Vägverkets mål för år 2003
(högst 676 000 dygnskilometer väg avstängd på grund av
tjällossning) med 13 procent.

Ackumulerad kostnad, km väg och à-priser för vägar
öppnade för trafik
Standard
Motorväg

Ack kostn, 1994
mkr
1995
(öppnat 1996
för trafik) 1997
1998
1999
Väglängd, 1994
km
1995
1996
1997
1998
1999
À-pris,
1994
mkr/km 1995
1996
1997
1998
1999

1 984
3 082
3 506
1 127
861
829
101
135
125
45
18
34
20
23
28
25
47
24

Bred väg,

Normal

fyrfältsväg

väg

1 196
918
76
2 188
1 337
1 064
144
49
7
40
35
51
8
19
11
55
38
21

Smal väg

Gång/
cykelväg

--862
567
380
798
489
114
129
55
45
66
52
--7
10
8
12
9

--------312
120
--------56
17
--------6
7

--------66
62
--------23
30
--------3
2

Kostnaden per km ny väg (à-priset) varierar beroende på
hur terrängen ser ut, om en befintlig väg har kunnat
användas samt om objektet byggs i tätortsmiljö. Även
antalet broar, teknisk standard och de geotekniska förhållandena påverkar à-priserna i hög grad.
Den ackumulerade kostnaden för vägåtgärder som färdigställts under året, utöver de som redovisas i tabellen, uppgår till över 1 000 miljoner kronor. Dessa utgörs till stor
del av bärighetsåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder.
Beläggning grusvägar

Under 1999 minskades längden av det statliga grusvägnätet
med 539 km och utgör idag mindre än 22 procent av det
totala statliga vägnätet (1985: 31procent). Nästan 58 procent
av grusvägarna finns inom regionerna Mitt och Norr 1. Av
grusvägar med årsdygntrafik över 250 fordon/dygn finns
över hälften (51 procent) i Västernorrlands och Jämtlands
län, en minskning med en procentenhet under året.

Bärighet på det statliga vägnätet
Mått

BK1, andel av det statliga
vägnätet, %

Grusväglängd, km
1995

1996

1997

1998

1999

Totalt

Andel av det statliga
vägnätet, %

1996

1997

1998

1999

88

89

90

91

92

BK1, förändring, km

+1 082

BK2, förändring, km
BK3, förändring, km
BK1-andel i skogslänen, %

Grusvägar >250 fordon/dygn
478
475
474
492
471
Grusvägar >125 fordon/dygn
med randbebyggelse
290
273
331
318
313
Grusvägar övrigt
22 498 21 584 21 371 21 165 20 652

1995

Nedsatt bärighet p.g.a.
tjällossning, km
Medelavstängningstid, dygn

+821 +1 124

+728 +536

-879

-625

-955

-603

-385

-119

-194

-132

-69

-215

86

87

87

88

88

15 500 13 219 12 648 14 401 15 237
51

41

49

46

50

793

532

618

656

766

23 266 22 332 22 176 21 975 21 436

23,7

22,8

22,6

22,5

Tusentals dygnskm avstängning
p.g.a. tjällossning.

21,9

Vägverkets regionindelning framgår av karta på omslagets insida.
För ytterligare redovisning se avsnittet ”Utvecklingen i vägtransportsystemet, Tillgänglighet”.
3
Antal km multiplicerat med antal dygn med begränsningar för
tung trafik.
1
2
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och fauna. Faunapassager uppmärksammas allt mer vid
nya vägprojekt. Under året har ett antal vägtrummor som
utgör vandringshinder för fisk åtgärdats i norra Sverige,
passager för småvilt, fältvilt samt grävling och räv har
byggts i Skåne och fem faunapassager har byggts på den
nya vägsträckningen Söderhamn–Enånger på E 4.

REDOVISNING AV SÄRSKILDA
ÅTGÄRDSOMRÅDEN INOM PLANERNA
Miljö

För att minska intrång och negativ miljöpåverkan har investeringar för 94 miljoner kronor gjorts under år 1999, varav
• 51 mkr till bullerskydd
• 31 mkr till vattenskydd.

Miljöuppföljning av vägprojekt
I miljökonsekvensbeskrivningen i arbetsplanen för ett
vägprojekt bedöms alltid behovet av miljöuppföljning. Av
de vägprojekt som öppnats för trafik under år 1999 har
vart femte blivit föremål för miljöuppföljningsprogram.

Vägbuller
I samband med ny- och ombyggnad av vägar vidtas regelmässigt åtgärder som begränsar störningarna av trafikbullret. I befintlig miljö är målet enligt propositionen
”Transportpolitik för en hållbar utveckling” (1997/98:56)
att längs de statliga vägarna ska, vid utomhusbuller på 65
dB(A) i bostadsmiljöer, åtgärder ha vidtagits senast år 2003.
Vid utgången av 1999 beräknas ca 30 000 personer
vara utsatta för trafikbuller över 65 dB(A) utomhus längs
de statliga vägarna. Detta är en minskning med ca 3 900
personer under året. Med de åtgärder som är planerade
enligt länsplaner för regional transportinfrastruktur
kommer målet inte att nås till år 2003.

Trafiksäkerhet

Antalet dödade på det statliga vägnätet, som år 1999 var
70 procent av antalet dödade i landet, har varit relativt
konstant under den senaste femårsperioden. Målet, att
antalet dödade år 2000 ska understiga 400 totalt för riket,
bedöms inte möjligt att nå.
Dödade och svårt skadade längs det statliga vägnätet
1995

Dödade
Svårt skadade

Personer utsatta för vägtrafikbuller över 65 dB(A) utomhus
längs det statliga vägnätet
70 000

70 000

60 000

60 000

50 000

5 300

50 000
4 300
3 900

30 000
20 000

40 000

4 400

48 200

42 700

38 400

34 000

30 100

0

1995

1996

1997

Bullerutsatta 31 dec

1998

1999

1998

1999

Riktade trafiksäkerhetsåtgärder på det statlig vägnätet
Miljö- och trafiksäkerhetsprioriterade genomfarter
36 mkr
Vägombyggnad inkl. hastighetsdämpande åtgärder
118 mkr
Gång- och cykelvägar
103 mkr
Korsningar, planskilda
117 mkr
Korsningar, övriga
156 mkr
Avkörningsskydd, räcken
266 mkr

30 000
20 000
10 000

10 000

1997

Trafiksäkerhetsaspekter beaktas alltid i samband med åtgärder
på det statliga vägnätet. De ingår därmed alltid som en del
i beslutsunderlaget. Av investeringarna år 1999 gjordes 13
procent, 820 miljoner kr, primärt av trafiksäkerhetsskäl.

5 500

40 000

1996

410
414
404
388
400
2 327 2 199 2 295 2 308 2 500

0

Åtgärdade under året

Tillsammans med de åtgärder som genomförts vid ordinarie
vägutbyggnader har detta bl.a. resulterat i att 56 km gångoch cykelväg och 19 gång- och cykelportar har byggts.
Vägverkets utvecklingsprojekt med mitträcke på breda
tvåfältsvägar som startades år 1998 har fortsatts under det
gångna året. Den första avsnittet på E 4 norr om Gävle har
förlängts och det finns nu räcke på en sammanhängande
längd av 23 km. De hittillsvarande erfarenheterna är
mycket goda, och fram till årsskiftet 1999/2000 hade
ingen olycka med allvarliga konsekvenser inträffat på
detta vägavsnitt.
Utökad trafiksäkerhetssatsning
I april 1999 fattade regeringen beslut om ”Ändring av
regleringsbrev för budgetåret 1999 avseende Vägverket”.
Beslutet, som trädde i kraft omedelbart, innebar bl.a. att
ytterligare medel, 400 mkr/år, under perioden 1999–2003

På flera platser i Roslagen har faunapassager för utter byggts.

Natur- och kulturmiljö
Vägverket har, bl.a. genom seminarier och en broschyr,
spridit kunskap om vägtrummornas betydelse för flora
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hållet har minskat under de senaste fem åren.
Minskningen gäller generellt. Trafikanterna i de södra
delarna av landet är mer nöjda än trafikanterna i de norra
delarna och privatbilisterna är mer nöjda än yrkestrafikanterna.

ska satsas på särskilda fysiska trafiksäkerhetsåtgärder, vilket
är i linje med första punkten i regeringens elvapunktsprogrammet för ökad trafiksäkerhet. Åtgärderna ska vara
kostnadseffektiva och ”bör koncentreras till de avsnitt på
det statliga vägnätet där flest dödas eller skadas svårt”.
Den korta förberedelsetiden innebar att huvuddelen av
de åtgärder som blev aktuella under året var sådana som
kunde genomföras inom vägområdet, företrädesvis i
sidoområdet. Det innebär att fasta föremål, stolpar och
större stenar avlägsnats eller att räcken satts upp som fångar
upp fordonet vid en olycka. Av årets anslag har 384 miljoner
kronor utnyttjats, 231 miljoner kronor på det nationella
vägnätet och 153 miljoner kronor på övriga statliga vägar.
Den årliga effekten på antalet dödade och svårt skadade
har uppskattats till 30–40 personer, varav antalet färre
dödade bedöms vara 3–5 personer.

Andel yrkestrafikanter och privatbilister nöjda med vägunderhållet (statliga vägar)
%
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0

19

19

97
19

96

95
19

99

98
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97

19

96

19
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0

95

Fördelning av medel för utökad trafiksäkerhetssatsning
Sidoområdesåtgärder
52 %
Åtgärder i korsningar
17 %
Åtgärder för oskyddade trafikanter
13 %
Separering av körriktningar
13 %
Övrigt
5%

19

10

20

Privatbilister

Yrkestrafikanter

19

20

Nationella stamväger
Övriga statliga vägar
Regionala vägar

INSATSER
Kostnader för drift och underhåll, miljoner kronor 2

Handikapp- och kollektivtrafikfrågor
Riktade åtgärder längs det statliga vägnätet har genomförts
för att förbättra bl.a. de handikappades och kollektivtrafikresenärernas situation i trafiken och därigenom stärka
kollektivtrafikens konkurrenskraft.
Riktade åtgärder längs det statliga vägnätet
Handikappåtgärder i korsningar
Handikappanpassning av rastplatser
Handikappanpassning övrigt
Kollektivkörfält m.m.
Busshållplatser

1995

Underhåll belagd väg
Underhåll grusväg
Underhåll bro, tunnel och
färjeled
Vägutrustning
Underhåll sidoområde och
sidoanläggningar
Underhållstjänster
Vinterväghållning
Drift av belagd väg
Drift av grusväg
Drift av sidoområde och
sidoanläggningar
Drift av vägutrustning
Drift av bro och tunnel
Drift av färjeled
Drifttjänster
Summa drift och underhåll

3 mkr
7 mkr
2 mkr
15 mkr
15 mkr

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV VÄGAR
MÅL OCH RESULTAT 1

•Underhållet av det statliga vägnätet
skall ske på ett sådant sätt att nuvarande
tillstånd inte försämras såvitt avser
beläggningar.
•Regionala skillnader i ytstandard på
belagda vägar skall minska för vägar med
samma trafikvolym.
•Driften av det statliga vägnätet skall
genomföras på ett effektivt sätt samtidigt
som ställda krav på tillgänglighet, trafiksäkerhet och god miljö enligt nationell
väghållningsplan tillgodoses.

Resultat:

1996

1997

1998

1999

1 889 1 301 1 371 2 203 1 813
501
345
304
259
254
484
*

341
*

358
*

560
390

540
298

*
*
*
38
21
2 874 1 987 2 033 3 450 2 926
1 721 1 670 1 497 1 565 1 723
*
*
*
432
418
*
*
*
208
209
223
197
219
215
231
545
535
568
287
279
30
30
38
50
52
325
333
357
350
342
2 844 2 765 2 679 3 107 3 254
5 718 4 752 4 712 6 557 6 180

* Ingår i ovanstående.

Från och med 1999 är i princip all 3 driftverksamhet
konkurrensutsatt. Fyra stora entreprenörer har 97 procent
av marknaden och ett litet antal lokala entreprenörer har
resterande del.

Ej uppfyllt
Mätmetod
bristfällig

Fördelningen i procent av driftverksamheten mellan
entreprenörerna är följande (1999):
• Vägverket Produktion
72 procent
• NCC
11 procent
• Skanska
8 procent
• PEAB
6 procent
• Övriga
3 procent

Uppfyllt

Kvaliteten på vägunderhållet mäts med hjälp av årliga
enkäter. Andelen trafikanter som är nöjda med vägunder-

Vägverkets regleringsbrev 1999.
Produkt- och tjänstindelningen har ändrats fr.o.m.1998, vilket försvårar
jämförelser på detaljnivå mot föregående år.
3
Förutom tre områden i Sigtuna (upphandlingen avbröts), Trollhättan
(försöksområde avseende handikappåtgärder under 1999) och
N Gotland.
1
2
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Underhåll av belagd väg

Åtgärdsbehov för belagda vägar 2000–2001

Vägnätets tillstånd beskrivs bäst genom fyra egenskaper:
jämnhet i längsled, jämnhet i tvärled, ytskador och vägkonstruktionens styrka. Vägverket har sedan 1987 följt
upp två egenskaper, jämnhet i längsled och spårdjup
(består huvudsakligen av nötningsspår och ingår i jämnhet
i tvärled). Jämnheten i längsled på högtrafikerade vägar
har uppvisat goda värden under hela mätperioden.
Regionerna Skåne, Stockholm och Sydöst har bättre tillstånd
än övriga landet. Däremot har en försämring skett för det
låg- och medeltrafikerade vägnätet.
Nötningsspår förekommer endast på högtrafikerade
vägar. Förekomsten av spår har minskat fram till 1993
och därefter har den stabiliserats. Storstadsregionerna och
Skåne uppvisar bättre värden än övriga landet.

Region

Belagd
väglängd
totalt (km)

VN
VM
VST
VVÄ
VMN
VSÖ
VSK
Riket

11 169
13 892
4 167
16 117
8 842
15 897
6 983
77 067

12
10
8

6

6

4

4

2

2

0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Underhållsbehov
(tkr/km)

476
644
224
518
350
392
196
2 800

43
46
54
32
40
25
28
36

0

Låg- och medeltrafikerad väg med IRI>5mm/m
Högtrafikerad väg med spårdjup >15mm
Högtrafikerad väg med IRI>5mm/m
IRI=Index som mäter ojämnhet längs vägen. Låg- och medeltrafikerad väg=väg med mindre än 2 000 fordon per dygn.
Högtrafikerad väg=väg med mer än 2 000 fordon per dygn.

IRI-värde (index som mäter ojämnhet längs vägen) under 5
och spårdjup under 15 mm kan anses vara tillfredsställande.
För lågtrafikerade vägar kan man acceptera sämre värden.
Under 1999 har underhållet av belagda vägar hållit
ungefär den volym som angetts i den långsiktiga planen.
Den uppmätta eftersläpningen av spår och jämnhet har
inte ökat. Vägverkets nya beräkningar visar dock att tillståndet försämras för de tillståndsegenskaper vi för närvarande inte följer upp, ytskador och vägkroppens styrka.
Detta drabbar främst lågtrafikerade vägar, men den
ökande trafiken kan medföra att tillståndet försämras även
på de högtrafikerade vägarna. Ett annat problem som gäller
vägkroppens styrka är att rekonstruktionsåtgärderna i de
regionala planerna har legat på en låg nivå under året.
Övrigt eftersläpande underhåll (vägmärken, vägräcken,
vägmarkeringar) är i huvudsak oförändrade.

Andel yrkestrafikanter och privatbilister nöjda med belagda
statliga vägar
60

%

60

50

50

40

40

30

30

20

20
10

10
Privatbilister

Yrkestrafikanter
0

34

5
19
96
19
97
19
98
19
99

8

8 195
15 312
13 624
29 178
17 079
20 809
13 905
118 102

Underhållsbehov
(mkr/år)

19
9

10

19
95
19
96
19
97
19
98
19
99

%

75 893
96 832
29 459
110 955
64 046
107 417
48 966
533 568

Trafikarbete
totalt (1000 fkm
/dygn)

Nästan hela vägnätet är varje år föremål för rutinunderhållsåtgärder. Det uppskattade åtgärdsbehovet i km väg
avser därför enbart periodiskt underhåll, d.v.s exkl. rutinunderhåll. Under de närmaste åren behöver ca 11 000 km
åtgärdas per år, varav ca 1 000 km väg nationell stamväg.
Den åtgärdade väglängden och motsvarande kostnad
beror på i vilken utsträckning man utför ”optimala” långsiktiga åtgärder resp. tillfälliga åtgärder.
Av angivna 2 800 miljoner kronor per år beräknas uppskattningsvis 2 400 miljoner kronor per år gälla upprätthållande av befintligt tillstånd och 400 miljoner kronor per år
till en successiv återhämtning av eftersläpning i en rimlig takt.
Trafikantenkäterna visar att privatbilisternas tillfredställelse
med regionala och övriga statliga vägar ytterligare har försämrats. Yrkestrafikanternas tillfredsställelse har stabiliserats
på en mycket låg nivå. Någon klar samstämmighet mellan
trafikanternas tillfredställelse och det uppmätta tillståndet
har vi inte kunnat konstatera. Andelen nöjda trafikanter,
särskilt yrkestrafikanter, har successivt minskat under
många år samtidigt som vägnätets uppmätta tillstånd har
förbättrats något. En trolig förklaring kan vara att tillståndet har försämrats avseende den typ av skador vi idag inte
kan mäta. En annan förklaring kan vara att trafikanternas förväntningar ökar med tiden.

Förändring av tillståndet på belagda vägar
12

Belagd vägyta totalt
(1000m2)

Nationella

Regionala vägar

stamvägar

Övriga statliga vägar

0

Statlig väghållning
utjämnas. Tendensen är att tillståndet förbättras i flertalet
regioner. För brobeståndet som helhet är tillståndet idag
bättre än det uppsatta nationella målet för år 2007.

Underhåll av belagd väg och grusväg
TJÄNST

Kostnad mkr

1995
1996
1997
1998
1999
Utfört under året*** 1995
milj m2 (beläggn.) 1996
resp. km (grusväg) 1997
1998
1999
À-pris kr/m2
1995
(beläggn.) resp.
1996
kr/m (grusväg)
1997
1998
1999

Underhålls-

Grusvägsdrift

beläggning *

och underhåll

1 551
1 070
1 209
1 650 **
1 495 **
33
22
22
35
27
47
49
55
47
55

501
345
304
467
462
23 266
22 332
22 176
21 975
21 436
22
15
14
21
22

Brist på kapitalvärde 1 för broar

K promille
60

60
50

50

48,8

46,2

40

42,5

30 31,8

31,2
24,3

20

46,4

25,5

10
1999

1998

1997

À-priser för grusvägar återspeglar förutom kostnadssvängningar främst skillnader i verksamhetsvolym. À-priser
för belagda vägar återspeglar förutom kostnadssvängningar
främst skillnader i åtgärdssammansättning.

Mål 2007

0

Övriga vägar

Nationella vägar

* Exklusive rekonstruktion.
** Kostnadsuppföljningen har lagts om till 1998. För att möjliggöra
en jämförelse bakåt i tiden har de redovisade kostnader na i tabellen
för 1995–1997 räknats om för att motsvara den nuvarande
uppföljningsstrukturen.
***Med Utför t under året avses för grusvägar hela väglängden,
för belagda vägar enbar t ytor belagda vid underhåll.

30
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10
0

40

Vinter väghållning

Vinterväghållningen syftar till att hålla vägbanan framkomlig
och trafiksäker. Huvuddelen av resurserna används till att
hålla vägarna fria från snö och halka. På tre fjärdedelar av
vägnätet tillåts dock snövägbanor som har en yta av packad
snö eller is.
Vintern 1998/99 var i väghållningshänseende svårare
än normalt. Skillnaderna mot föregående vinter är störst i
den södra delen av landet.
Saltförbrukning i vinterväghållningen, tusen ton/vintersäsong
400

400

350

350
300
250
200

336
296

294
224

242

100

100
50
1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

0

Av trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl används vägsalt
i vinterväghållningen vid temperaturer vid och strax
under 0°C. Under vintern 1998/99 ökade saltförbrukningen med 39 procent jämfört med föregående vinter,
vilket innebär att den nedåtgående trenden beträffande
saltförbrukning vi haft sedan 1994/95 har brutits. Den
ökade saltförbrukningen kan förklaras av att antalet snöoch halktillfällen ökat i motsvarande grad.
Det mest synbara beviset för den ökade saltförbrukningen är vegetationsskador på barrträd längs de
större vägarna. Ett större problem, som visat sig under
året, är saltskador på vattentäkter och enskilda brunnar.

Brounderhåll

Målet för planperioden 1998–2007 är att tillståndet för det
statliga brobeståndet som helhet minst ska bibehållas samtidigt som skillnader mellan vägregionernas brobestånd ska
1

200
150

0

Trafikflödet på grusvägnätet är i allmänhet mycket lågt.
Standarden på grusvägarnas över- och underbyggnad är
ofta undermålig. Det är därför förenat med stora svårigheter att upprätthålla god standard. Detta återspeglar sig
också i trafikantenkäterna där endast 15–20 procent av
förarna är nöjda med grusvägsunderhållet. En satsning
har gjorts under året på att förbättra grusvägstandarden i
de två norra regionerna där huvuddelen av grusvägar finns.

250

150

50

Grusvägar

300

Måttet ”Brist på kapitalvärde” beskriver skador i förhållande till
återanskaf fningsvärdet och mäts i promille.
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Färjetransporter

Vid ingången av 1999 fanns det 38 allmänna färjeleder
längs det statliga vägnätet. Lederna betraktas som en del
av vägnätet och ska därför vara i drift större delen av dygnet.
Under 1999 har Svartnoraleden ersatts med broförbindelse.
Därmed ingår 37 statliga färjeleder med Vägverket
Färjerederiet som redare.
Under 1999 har 335 turer, av över en halv miljon,
ställts in.

Ballast (sten- och grusmaterial)
År 1998 var den totala ballastproduktionen i Sverige 74,8
miljoner ton. Av det användes 55 procent i den samlade
vägtransportsektorn. Vägverkets del var ca 10,8 miljoner
ton och den ökade under år 1999 till ca 14,6 miljoner
ton. Andelen naturgrus av ballastmaterialet var ca 30 procent.
Uttaget av naturgrus minskade med 10 procentenheter
under 1999 och användningen av restprodukter som hyttsten
och slaggsten var omkring 81 000 ton.

Nyckeltal för analys av färjetransporter på det statliga vägnätet

Uttag av ballast

Mått

1995

1996

1997

1998

1999

Kostnad, mkr
325
334
357
350
342
Antal tusen turer, t.o.r
554
553
548
546
518
Inställda turer
630
600
121
455
335
Överskeppade tusen fordon 10 200 10 300 10 000 10 000 9 907
À-pris kronor per t.o.r
587
604
651
641
660
À-pris kronor per
skeppat fordon
32
32
36
35
35
Realt à-pris per t.o.r
646
648
687
658
660
Realt à-pris per skeppat fordon
35
34
38
36
35

16 000

KRETSLOPPSANPASSNING I VÄGHÅLLNINGEN
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Målet är beräknat enligt den metod som rekommenderas i
Produktivitet och kvalitet i resultatstyrningen av myndigheterna.
Statskontoret 1997:6. För förklaring av mått se under avsnittet
Myndighetsutövning.

1998

1997

1999

Naturgrus

Krossat berg

Morän

Restprodukter

0

Beläggningsmaterial
Målet för återvinning av beläggningsmassor har uppnåtts.
89 procent återvinns.
Betong, armeringsjärn och konstruktionsstål
Någon fullständig uppföljning av deponering av brobetong, konstruktionsstål och armeringsjärn har ej gjorts.
Möjligheterna att under år 2000 kunna nå målet har ej
kunnat bedömas.
MÅTT FÖR PRODUKTIVITETSUTVECKLINGEN

Enligt uppdrag i regleringsbrevet för 1999 ska ett samlat
och relevant produktivitetsmått för den statliga väghållningen redovisas. Vägverket har valt att begränsa måttet
till drift- och underhållsverksamheten då Vägverket i samråd med Ekonomistyrningsverket bedömt att ett relevant
mått för investeringsverksamheten inte är kostnadseffektivt
att utveckla. Antalet investeringar är för få och ofta inte
möjliga att jämföra år från år. Av diagrammet framgår
produktivitetsutvecklingen1 för de ca 40 procent av driftoch underhållsverksamheten där à-priser finns beräknade.
Måttet kommer att utvecklas så att det omfattar större
delen av drift- och underhållsverksamheten. Måttet
ger svar på frågan: Hur mycket mer eller mindre skulle
vi ha betalt ett visst år om produktionen skett till 1999
års priser.

Vatten
Sedan 1995 har 79 konfliktpunkter mellan statlig väg och
vattentäkt åtgärdats. Dessa problem har inte prioriterats i
de regionala planerna varför målet, att till år 2000 åtgärda
150 konfliktpunkter, inte kommer att nås. Under 1999
åtgärdades 3 konfliktpunkter, 2 grundvattentäkter och 1
ytvattentäkt. Under 1999 har konstaterats att 20 vattentäkter påverkats av väghållningen. Det rör sig främst om
enskilda brunnar nära vägen som påverkats av vägsalt.
Utbyggnaden av anläggningar för rening av vägdagvatten
har fortsatt. Under året har ca 30 dammar tagits i drift.

1

16 000

14 000

0

Vägverket har som målsättning att spridning av föroreningar
och naturfrämmande substanser till kretsloppet från det
statliga vägnätet ska minimeras. I handlingsplanen för kretsloppsanpassad väghållning anges följande mål:
• Saltanvändningen ska år 2000 uppgå till högst 200 000
ton/år, se avsnittet Vinterväghållning.
• Vägslitaget ska år 2000 uppgå till högst 130 000 ton/år.
• 150 av de allvarligaste konfliktpunkterna mellan statliga
vägar och vattentäkter ska åtgärdas under perioden
1995–2000.
• År 2000 ska sammansättningen i ballastkonsumtionen vara
anpassad till vad som är långsiktigt hållbart. Anpassning
ska ske till regionala grushållningsplaner där det finns
sådana. Naturvårdsverket föreslår 20 procent som mål
för andelen naturgrus av ballastkonsumtionen till 2020.
• Beläggningsmaterial ska återvinnas till 90 procent år 2000.
• År 2000 ska ingen brobetong och inget beläggningsmaterial, konstruktionsstål eller armeringsjärn deponeras.

Tusen ton
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Sammanvägd produktivitet, kostnad och prestationer inom
del av drift- och underhållsverksamheten
1,4

Index

1,4

1,2

1,2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

1994

1995

1996

Produktivitet totalt

1997

1998

1999

0,0

Prestations- volym

Kostnad

Kurvan för perioden visar att produktiviteten har ökat
under 1995 och 1996 för att sedan minska. Orsaken är
främst att kostnaderna under 1995 och 1996 sjunkit mer
än prestationsvolymen.

Provbelastning av en pontonfärja med lastkapacitet för fordon i
belastningsklass 1 (BK1).

INSATSER
FÖRSVAR

Investeringar i beredskapsmateriel har gjorts i form av
bl.a. reservbroar, drivenheter till reservfärja samt kringutrustning till reservbroar. Investeringarna har även omfattat
ökad kristålighet i Vägverkets radio 90-system samt
installation av reservkraft hos tre regioner och vid
Huvudkontoret. Vissa brister i kriståligheten återstår dock.
Tio procent av Vägverkets prioriterade ledningscentraler
saknar fortfarande reservkraft.
Driftvärnet har vidmakthållit sin krigsduglighet
genom en central befälskurs och nio regionala driftvärnsutbildningar. Hälften av driftvärnsmännen genomförde
någon form av utbildning under året.
Krisledningsrum har iordningställts på Huvudkontoret
och hos samtliga sju regioner. Beredskapsplaner för krishantering/svåra påfrestningar samt millennieskiftet har
utarbetats centralt och regionalt. 140 personer ur Vägverkets
kris/krigsorganisation genomförde ca 400 utbildningsdagar
under året. Dessa innehöll byggledning och byggande av
Ponton 100 linfärja och frigående färja samt ledningsövningar
avseende svåra påfrestningar och höjd beredskap.

Verksamhetsvolym: 41 (51) miljoner kronor.
MÅL OCH RESULTAT 1

I syfte att minska sårbarheten, öka
uthålligheten samt förbereda en
ledningsorganisation skall:
•Vägverkets kris/krigsledningsorganisation
ha en godtagbar förmåga att genomföra
ledning vid svåra påfrestningar på samhället
i fred samt vid höjd beredskap.
•Vägverket säkerställa att erforderliga reservbroar och färjor finns tillgängliga för att ersätta utslagna förbindelser vid höjd beredskap.
Resurserna skall även kunna användas vid
svåra påfrestningar på samhället i fred och
vid internationella insatser.
•Driftvärnets krigsduglighet vidmakthållas.
•Vägverkets reservbrobyggledare med handledning kunna iordningställa Vägverkets
reservbromateriel.
•Vägverket bidra till att säkerställa ledning
av väghållning vid svåra påfrestningar på
samhället i fred (stora snöoväder, höga
vattenflöden), kris och krig.
•En god handlingsberedskap inför en
anpassningsperiod finnas.

Resultat:

Uppfyllt

Uppfyllt
Uppfyllt

Uppfyllt

Investeringar i beredskapsmateriel och genomförd
driftvärnsutbildning
Verksamhet

Investering i beredskapsmateriel, mkr
Andel driftvärnsmän som genomfört driftvärnsutbildning, %

Uppfyllt
Uppfyllt

1

37

1995

1996

1997

1998

1999

34

28

22

35

27

50

58

65

66

50

Enligt regleringsbrevet till ÖCB för funktionen transporter 1999.

Produktionsuppgiften

PRODUKTIONSUPPGIFTEN

Nyckeltal

Nettoomsättning, mkr
Resultat efter finansiella poster, mkr
Andel extern försäljning av total, %
Konkurrensutsättningsgrad, %
Nettomarginal, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Soliditet, %
Antal anställda vid utgången av året

Vägverkets produktionsuppgift omfattar projektering,
byggande, drift och underhåll av det statliga vägnätet samt
drift av de statliga färjelederna. Dessutom ingår övrig uppdragsverksamhet, t.ex. att sälja information ur bilregistret,
vilket redovisas i avsnittet Uppdragsverksamhet.
UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETEN

Verksamheten bedrivs i fem resultatenheter: Vägverket
Produktion, Vägverket Konsult, Vägverket Färjerederiet,
Vägsektorns Utbildningscentrum (VUC) och Vägverket
Trafikdata (t.o.m. 1999, sammanslaget med Vägverket
Konsult från år 2000). Årsboksluten för de tre förstnämnda
granskas av externa revisorer.
Utgångspunkten är att verksamheten bedrivs på företagsekonomisk grund, skild och utan subventioner från
Vägverkets övriga delar. Intern vinstskatt uppgår till 28
procent. Uppdrag genomförs även åt Vägverket utomstående
under förutsättning att det är förenligt med verkets
instruktion. Risktagandet för staten ska minimeras.
Verksamhet som bedrivs på uppdrag av Vägverket är i det
närmaste helt konkurrensutsatt med undantag för den
verksamhet som bedrivs av Vägverket Färjerederiet,
Vägverket Trafikdata samt en mindre del av den verksamhet
som bedrivs av Vägverket Produktion.
Regeringen beslutar om disposition av årets resultat av
uppdrag som utförs åt utomstående där den ackumulerade
vinsten överstiger tio procent av årets omsättning, efter förslag från Vägverkets styrelse. Styrelsens förslag till disposition
av årets resultat för denna verksamhet finns på sidan 68.

Nettoomsättning, mkr
Resultat efter finansiella poster, mkr
Andel extern försäljning av total, %
Konkurrensutsättningsgrad, %**
Nettomarginal, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Soliditet, %
Antal anställda vid utgången av året

1998

1999

251
2
12
100
1
11
11
33
401

268
5
12
100
2
17
17
32
388

280
6
17
100
2
17
17
38
392

1996

1997

1998

1999

311
40
5
0
13
52
25
26
383

323
13
4
0
4
13
9
27
391

324
23
4
0
7
21
15
34
394

305
15
5
0
5
12
8
27
404

Definitioner:
Konkurrensutsättningsgrad:

Räntabilitet på eget kapital:
Räntabilitet på sysselsatt kapital:

Sysselsatt kapital:
Nettomarginal:

1997

1998

282
-27
12
100
Neg
Neg
Neg
16
416

Färjerederiet

Nettoomsättning, mkr
Resultat efter finansiella poster, mkr
Andel extern försäljning av total, %
Konkurrensutsättningsgrad, %
Nettomarginal, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Soliditet, %
Antal anställda vid utgången av året

Produktion *
1996

1997

Nyckeltal

Nyckeltal 1996–1999
Nyckeltal

Konsult
1996

Soliditet:

1999

5 132 4 429 5 240 5 402
-3
81
58
42
16
17
19
20
100/66 100/77 100/90 100/93
Neg
1,8
1,1
0,8
Neg
6,1
4,4
3,3
Neg
8,5
6,3
4,6
35
37
32
35
3 450 3 164 3 058 2 920

Andel av nettoomsättningen under
året som avser uppdrag erhållna
i konkurrens.
Årets resultat efter skatt i förhållande
till genomsnittligt eget kapital.
Resultat efter finansnetto plus
räntekostnader i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt kapital.
Balansomslutning minskad med
icke räntebärande skulder.
Resultat efter finansnetto i förhållande
till årets nettoomsättning.
Eget kapital i förhållande till
balansomslutningen på balansdagen.

MÅL OCH RESULTAT

Regeringens mål för produktionsuppgiften
är att verket skall bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är
jämförbar med branschen i övrigt.

* Fr.o.m. 1997 redovisas resultatet för Vägverket Produktion
med tillämpning av successiv vinstavräkning av pågående
arbeten enligt Byggentreprenörernas branschrekommendation.
Redovisningsmetoden innebär att resultatet avräknas i takt med
upparbetningsgraden. Periodens upparbetade intäkter utgörs
av periodens upparbetade kostnader med tillägg för periodens
upparbetade resultat samt med justering för förändring av
bedömda riskreservationer. Angivna värden för 1996 har
omräknats enligt de nya principerna.
** Första värdet avser nyproduktion, andra värdet avser drift- och
underhåll.

Resultat:
Delvis
uppfyllt

Jämförelse av lönsamheten med andra företag inom entreprenad- resp. konsultbranschen har gjorts. Regeringens
mål kan anses uppfyllt för Vägverket Konsult även om
jämförbara teknikkonsultföretag delvis har en annan
verksamhetsstruktur och även verkar på andra marknader.
För Vägverket Produktion gäller att enheten inte riktigt
når upp till de nivåer som innehas av de ledande företagen
inom entreprenadbranschen. Det ska dock påpekas att en
jämförelse försvåras genom att andra företag inom entreprenadbranschen delvis har en annan verksamhetsstruktur
och även verkar på andra marknader. För övriga resultat-
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Balansräkning i sammandrag, miljoner kronor
Nyckeltal

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Internt tillfört kapital
Bundna reserver
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Förskott från kunder
Fakturerad ej upparbetad intäkt
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

Vägverket Produktion

Vägverket Konsult

Vägverket Färjerederiet

1996

1997

1998

1999

1996

1997

1998

1999

1996

1997

1998

1998

611
123
1 071
893
2 698

627
95
965
841
2 528

648
88
1 337
853
2 926

660
101
1 127
777
2 665

10
0
49
16
75

10
0
52
20
82

13
0
65
21
99

12
0
65
16
93

227
3
37
0
266

228
3
34
0
265

228
2
31
0
261

279
3
48
0
330

550
408
0
-3
955
197
0
84
409
1 053

550
336
0
58
944
176
0
80
433
895

550
339
0
42
931
157
0
87
633
1 118

550
340
0
30
920
157
0
55
453
1 080

39
0
0
-27
12
0
0
0
0
63

25
0
0
2
27
0
0
0
1
54

25
0
2
5
32
0
0
0
6
61

25
0
4
6
35
0
0
0
4
54

40
0
0
28
68
0
100
0
0
98

40
0
22
9
71
0
80
0
0
114

40
0
31
17
88
0
80
0
0
93

40
0
40
11
91
0
115
0
0
124

2 698

2 528

2 926

2 665

75

82

99

93

266

265

261

330

ökade med 162 miljoner kronor till 5 402 (5 240) miljoner
kronor. Uppdrag åt beställare utanför Vägverket svarade
för ca 20 (19) procent av nettoomsättningen. Andelen konkurrensutsatt produktion uppgick 1999 till 95 procent. Av
årets orderingång utgjordes ca 99 procent av konkurrensutsatt verksamhet.
Ledningen för Vägverket Produktion har under året
skärpt lönsamhetskraven, framför allt vad avser nyproduktion. Detta har lett till fortsatta lokala justeringar av
organisationen. Satsningen fortsatte på effektivare produktionsstyrning och inköp, liksom bearbetning av nya
kundgrupper och marknader.
Under året färdigställde Vägverket Produktion 13 kilometer betongmotorväg på E 20 mellan Eskilstuna och
Arphus. Denna för Sverige ganska ovanliga beläggningstyp är dyrare än asfalt men bedöms genom sin slitstyrka vara både kostnadseffektiv och trafiksäker.

enheter kan ingen relevant jämförelse göras.
Nedan följer redogörelser för respektive resultatenhet. För en
mer detaljerad redovisning av årets verksamhet, resultat och
ställning hänvisas till respektive enhets årsrapport för 1999.

VERKSAMHET

Vägverket Produktion bedriver byggnads-, drift- och
underhållsverksamhet inom väg- och anläggningsområdet.
Avkastningskravet uppgår till 10 procents räntabilitet på
eget kapital.
MARKNAD

Ett fortsatt svagt utbud på anläggningsmarknaden framför
allt avseende nyproduktion präglade 1999. Mot slutet av året
gav Vägverkets satsning på utökade trafiksäkerhetsåtgärder
genomslag i ett förbättrat utbud. Även byggstarten för
Botniabanan innebar att ett antal nyproduktionsobjekt
kom ut på marknaden under andra halvåret. Vägverket
konkurrensutsatte i princip alla driftområden som ännu
inte varit föremål för anbudsupphandling. Av de 30 s.k.
grundpaket drift som upphandlades erhöll Vägverket
Produktion 26.
En fortsatt hög marknadsandel inom drift och underhåll, en förbättrad marknad för trafiksäkerhetsåtgärder
samt nya inbrytningar hos beställare utanför Vägverket
innebar att Vägverket Produktions nettoomsättning

Satsningen på bredbandsteknik har under 1999 gett Vägverket
Produktion många uppdrag att schakta och lägga kabel.
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Mängden miljörelaterade uppdrag från beställare utanför
Vägverket har ökat. IT-branschens utbyggnad av bredbandsnät i södra Sverige innebar också omfattande uppdrag med läggning av kabelrör.

Resultaträkning i sammandrag för Vägverket Produktion,
miljoner kronor
Resultaträkning

Nettoomsättning
Kostnader för produktion
Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster *
Intern skatt
Årets resultat

ÅRETS RESULTAT

Resultatet efter intern vinstskatt uppgick till 30 (42) miljoner
kronor. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 3,3
(4,4) procent.
Inom det konkurrensutsatta resultatområdet uppdrag åt
utomstående redovisas ett positivt resultat efter finansnetto och totalt visar konkurrensutsatt verksamhet ett resultat
efter finansnetto på 20 miljoner kronor. Nettomarginalen
uppgår till 0,8 procent. Värdet är lågt, vilket till stor del
beror på dålig lönsamhet inom affärsområde nyproduktion.
Affärsområde drift och underhåll visar en tillfredsställande lönsamhet.
Finansnetto uppgår till 25 (34) miljoner kronor och
utgörs av ränta på likvida medel. Genomsnittlig ränta
under 1999 uppgår till knappt 3 procent.
Soliditeten uppgick vid årets utgång till 35 (32) procent.

1996

1997

1998

1999

5 132 4 429 5 240 5 402
-4 894 -4 122 -4 958 -5 104
238
306
282
298
-299
-62
58
-3
0
-3

-259
47
34
81
-23
58

-258
24
34
58
-16
42

-281
17
25
42
-12
30

*Varav resultat efter finansnetto för ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket
uppgår till 22 mkr för 1999, 30 mkr för 1998, 40 mkr för 1997 och
117 mkr för 1996. Nettoomsättningen uppgår till 244 mkr för 1999,
351 mkr för 1998, 674 mkr för 1997 och 1 093 mkr för 1996.

VERKSAMHET

Vägverket Konsult projekterar infrastrukturanläggningar och
utför andra tekniska tjänster inom området. Avkastningskravet
uppgår till 15 procents räntabilitet på eget kapital.

KVALITET OCH MILJÖ

I januari 1999 beslöt ledningen för Vägverket Produktion
att enheten ska vara kvalitets- och miljöcertifierad enligt
SS-EN ISO 9001 respektive SS-EN ISO 14001 senast vid
utgången av år 2001. Beslutet omfattar all verksamhet
och alla organisatoriska delar.
Under året har ett ökat antal produktionsavdelningar
blivit certifierade enligt ISO 9001 och 9002. Totalt är nu
10 av 15 produktionsavdelningar certifierade.

MARKNAD

Marknaden för tekniska konsulttjänster inom infrastrukturområdet har stabiliserats under 1999. Efterfrågan har
inom flertalet av tjänsteområdena varit god. Konkurrensen
har varit fortsatt hård med pressade arvoden som följd.
Detta gäller främst Vägverksuppdragen där vinstmarginalen
endast var en procent medan motsvarande för externa
uppdrag var sex procent.
Av Vägverket Konsults omsättning 1999 på 280 miljoner
kronor utgör den Vägverksinterna andelen 83 (88) procent och
den externa andelen 17 (12) procent. Den externa andelen har
till största delen innefattat uppdrag åt andra statliga verk.
Vägverket Konsult har under 1999 fortsatt arbetet med
att förstärka kompetensen inom efterfrågade områden.
Under året har den satsning som påbörjades 1998 med att
införa nya IT-hjälpmedel för väg- och broprojektering fortsatt
genom dels utbildning, dels anskaffning av kompletterande
programvaror.
Näringsdepartementet har låtit utföra en utredning om
de ekonomiska förutsättningarna för en bolagisering med
ägarbyte. Utredningens slutsats är att Vägverket Konsult bör
behållas inom Vägverket. Ett politiskt ställningstagande kan
ske under år 2000.

FRAMTID

Med något enstaka undantag kommer inga nystarter av
vägbyggen att ske på det nationella vägnätet i Sverige de
närmaste två åren. Vägverket fortsätter dock att satsa på
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder i den befintliga vägmiljön. Utbudet av drift- och underhållsuppdrag bedöms
öka endast marginellt.
Utvecklingen innebär sammantaget att nyproduktionsvolymerna kommer att minska hos Vägverket
Produktion, samtidigt som en fortsatt satsning sker på
drift-, underhålls- och serviceåtaganden. Målet att bibehålla höga andelar av Vägverksmarknaden kvarstår, liksom målet att öka andelarna inom övrig offentlig och privat
marknad.
Marknadsläget innebär en fortsatt fokusering på produktivitetsutveckling och lönsamhet. Utveckling av nya
affärskoncept, liksom metoder och teknik som stöder
detta, kommer att prägla FoU-arbetet.
Näringsdepartementet har initierat en utredning om
förutsättningarna för en bolagisering av Vägverket
Produktion. Ett politiskt ställningstagande i frågan förväntas under år 2000.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat efter intern vinstskatt uppgick till 6 (5) miljoner kronor. Resultatet uppgick för resultatområdet konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket till 3 (4) miljoner
kronor och för resultatområdet uppdrag åt utomstående
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till 3 (1) miljoner kronor. Nettomarginalen uppgår till 2
(2) procent och räntabiliteten på eget kapital till 17 (17)
procent. Det egna kapitalet har ökat och soliditeten uppgår nu till 38 (32) procent.

Resultaträkning i sammandrag för Vägverket Konsult,
miljoner kronor

KVALITET OCH MILJÖ

Vägverket Konsult har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001
där avdelningarna är certifierade eller certifieringsbara.
Under året har Vägverket Konsult deltagit i tävlingen
”Utmärkelsen Kvalitet i Vägverket”.
Under året har ett miljöledningssystem införts enligt
ISO 14001. Införandet av ny miljöbalk har medfört ett
stort antal uppdrag. Kulturmiljöfrågor har behandlats för
E 6 vid Tanums världsarvsområde och för E 4 förbi
Uppsala. Vidare har genomförts gestaltningsprogram för vägprojekt och ett arbete med miljösäkring i bygghandlingar och
i byggskedet. Flera utvecklingsprojekt har dessutom genomförts för Vägverkets huvudkontor.

Resultaträkning

1996

1997

1998

1999

Nettoomsättning
Kostnader för produktion
Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Årets resultat *

282
-294
-12

251
-234
17

268
-249
19

280
-258
22

-16
-28
1
-27
0
-27

-16
1
1
2
0
2

-15
4
1
5
0
5

-17
5
1
6
0
6

* På grund av förlustavdrag har årets resultat inte belastats med intern vinstskatt.

VERKSAMHET
FRAMTID

Vägverket Färjerederiets verksamhet omfattar drift,
underhåll och investering av de statliga färjelederna. Som
stöd för verksamheten finns två varv.
Avkastningskravet uppgår till 15 procents räntabilitet
på eget kapital.

Från och med 1 januari 2000 genomförs ett samgående
med Vägverket Trafikdata. Detta kommer att innebära
nya marknadsområden och ökad omsättning. Förutom
det fortsatta arbetet med att införa det nya projekteringsverktyget tillkommer nya intressanta teknikområden.
Utveckling och genomförande av ny organisation och
styrformer kommer att fortsätta i syfte att ytterligare förbättra verksamheten och medarbetarnas arbetsförhållanden.
Kvalitets- och miljöledningssystemen kommer att utvidgas,
förbättras och förankras i den nya organisationen. En ny
satsning kommer att ske på ”Utmärkelsen Kvalitet i
Vägverket”.

MARKNAD

Under 1999 har 59 (59) fartyg trafikerat 39 (43) leder, varav
38 statliga och 1 kommunal på entreprenad. 9,9 (10) miljoner fordon och 1,3 (1,3) miljoner passagerare utan fordon
har transporterats på totalt 518 379 (545 498) färjeturer
(tur och retur). Oplanerat inställda turer p.g.a. tekniskt fel
uppgår till 335 (327) st. Antalet isvägar som har ingått i

Frigående färja över Oxdjupet mellan Rindö och Värmdölandet i Stockholms skärgård.
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Avkastningskravet uppgår till 15 procents räntabilitet på
eget kapital.
Årets resultat efter intern vinstskatt uppgick till 4,6
(5,5) miljoner kronor. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 28 (48) procent.
Vid ett styrelsemöte i Vägverket den 26 november 1999
beslutades att Vägverkets resultatenheter Konsult och
Trafikdata slås samman till en enhet. Beslutet innebär att
Vägverket Konsult övertar Trafikdatas personal, tillgångar
i övrigt samt skulder och övriga åtaganden från och med
1 januari år 2000.

verksamheten är 9 st. Vid halvårsskiftet 1999 ersattes Svartnoraleden med broförbindelse. Därmed ingår 37 statliga
färjeleder och 1 kommunal i Färjerederiets verksamhet.
En nybyggd färja till Vaxholmsleden har tagits i drift i
december 1999. Färja med ny framdrivningsteknik har
projekterats och upphandlats under 1999.
ÅRETS RESULTAT

Resultatet efter intern vinstskatt uppgick till 10,6 (16,8)
miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick för uppdrag
åt utomstående till 0,8 (-1) miljoner kronor och för resultatområdet ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket till
13,9 (24,2) miljoner kronor. Räntabiliteten på eget kapital
uppgick till 12 (21) procent, att jämföra med resultatkravet
på 15 procent.

Nyckeltal för Vägsektorns Utbildningscentrum och
Vägverket Trafikdata 1996–1999, miljoner kronor
VUC

Trafikdata

1996* 1997 1998 1999 1996* 1997 1998 1999

Nettoomsättning, mkr 28,7 17,9 17,8 20,6 51,5 53,2 61,1 55
Resultat efter finansiella
poster, mkr
- 0,6 1,8 1,9
- 7,2 7,7 6,4
Eget kapital, mkr
- 1,9 3,2 4,6
- 8,7 14,2 18,9
Balansomslutning, mkr
- 5,6 7,4 8,7
- 23,1 31,5 26,6
Andel extern försäljning
av total, %
- 36 24 34
- 1,5 1,3 7,3
Nettomarginal, %
4 10
7
- 10 13 12
Räntabilitet på eget
kapital, %
- 26 49 35
- 85 48 28
Soliditet, %
- 35 44 53
- 38 45 71
Antal anställda vid utgången av året
12 12 11 12 54 58 65 57

KVALITET OCH MILJÖ

Miljöutredningen i Färjerederiet blev färdig under 1999 och
visar de aktiviteter och dess miljöaspekter som verksamheten genererar. Där så har varit möjligt är miljöaspekterna
kvantifierade.
Under 1999 har en miljörevision utförts på Svanesundsleden av beställaren som ett led i förbättringsarbetet för miljön.
Samtliga färjor drivs med diesel av miljöklass 1.
FRAMTID

Tidigast vid årsskiftet 2000/2001 kommer Männikköleden
att ersättas av bro. Personalen omplaceras till en annan led.
Färjan Emma avyttras.
Färjetrafiken till Nordöarna i Västra Götalands län har
beslutats bli statlig.
Sammantaget innebär det att verksamhetens volym
kommer att omfatta 38 statliga färjeleder och 1 kommunal.

*Under 1996 utfördes verksamheten i annan verksamhetsform och under
andra förutsättningar än vad som gäller från år 1997. Uppgift om samtliga
jämförelsevärden kan därför ej anges.

Resultaträkning i sammandrag för Vägverket Färjerederiet,
miljoner kronor
Resultaträkning

1996

1997

1998

1999

Nettoomsättning
Kostnader för produktion
Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader
Övriga intäkter och kostnader i rörelsen
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster *
Skatt
Årets resultat

311
-253
58

323
-288
35

324
-275
49

305
-268
37

-19
13
52
-12
40
-12
28

-16
0
19
-6
13
-4
9

-20
0
30
-7
23
-6
17

-16
0
21
-6
15
-4
11

Vägsektorns Utbildningscentrum, VUC, utvecklar kurser
och bedriver utbildningsverksamhet och kompetensutveckling inom väg- och trafiksektorn. Kunderna finns
huvudsakligen inom Vägverket, men också inom andra
företag och organisationer med anknytning till vägar,
gator och trafik. Avkastningskravet uppgår till 15 procents
räntabilitet på eget kapital.
Årets resultat efter intern vinstskatt uppgick till 1,4 (1,3)
miljoner kronor. Avkastningen på eget kapital uppgick till
35 (49) procent.
VUC:s kunder ställer allt högre krav på att utbildning
genomförs så nära kopplad till verksamheten som möjligt
och där deltagarna finns. Efterfrågan ökar därför på
utbildningsformer som distansutbildning, interaktivt
lärande och utbildning där lärarna reser till kunden och
genomför kursen på plats. Under året har resurser avsatts
till utveckling och marknadsföring av utbildning inom bl.a.
miljörätt, trafiksäkerhet, miljö, upphandling, vägprojektering,
anläggnings-AMA, arbete på väg och vinterväghållning.

* Varav resultat efter finansnetto för ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket
uppgår till 14 mkr för 1999, 24 mkr för 1998, 12 mkr för 1997 och 39 mkr
för 1996. Nettoomsättningen uppgår till 289 mkr för 1999, 310 mkr för
1998, 311 mkr för 1997 och 296 mkr för 1996.

VÄGVERKET TRAFIKDATA

Vägverket Trafikdata tillhandahåller trafikrelaterad tillståndsinformation i första hand till Vägverket men utför
även uppdrag åt utomstående, företrädesvis kommunerna.
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Uppdragsverksamhet

UPPDRAGSVERKSAMHET

FÖRSÄLJNING AV PERSONLIGA SKYLTAR

Vägverket säljer rätten till personliga skyltar för motorfordon enligt förordningen (1988:965) om personliga
skyltar. Intäkterna från verksamheten exklusive kostnader
för Vägverkets administration går till Skyltfonden. Priset
per skyltpar är 6 000 kr, varav 5 400 kr tillförs fonden.
Regeringen har beslutat att fondens behållning främst ska
disponeras för trafiksäkerhetsändamål.
Sökande av medel ur Skyltfonden är allt från privatpersoner, organisationer och företag till professionella
forskare. De sökande presenterar en projektidé som de
vill genomföra i syfte att förbättra trafiksäkerheten.
Under 1999 behandlades 112 ansökningar, varav 37 fick
medel ur fonden. Vid årets slut fanns det 65 pågående
projekt. 21 projekt har slutrapporterats 1999. Nedan ges
exempel på projekt som under året tilldelats medel ur fonden:
• Stållineräcke i kombination med viltstängsel
• Ny takskylt – skolskyltslampor på taxi
• Åtgärder för att förhindra felkörning på motorvägar
• Interaktion mellan vägräcke, bil och skyddssystem

I uppgiften, som är en del av Produktionsuppgiften, ingår
uppdragsverksamhet som huvudsakligen inriktar sig på 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. Vid försäljning av information från
bilregistret ska priset bestämmas på kommersiella
grunder.
ADMINISTRATION AV FELPARKERINGSAVGIFTER

Vägverket administrerar hanteringen av parkeringsanmärkningar (enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift)
åt 147 (141) kommuner. För varje inbetald avgift avräknas
50 kronor. Av detta belopp får Vägverket 14 kronor för
att täcka kostnader för administrationen. Resterande
belopp redovisas på inkomsttitel i statsbudgeten.
Resultat för resultatområde Felparkeringsavgifter 1995–1999
1995

1996

1997

1998

Resultat för resultatområde Försäljning av personliga skyltar

1999

Antal
970 838 1 035 053 1 085 026 983 372 841 350
Intäkter, tkr
13 592
14 546
15 589 13 748 11730
À-pris, kr
14
14
14
14
14
Kostnader, tkr* 10 959
10 750
10 650 12 292 15 495
À-pris, kr
11
10
10
12
18
Resultat, tkr
2 633
3 796
4 939 1 456 -3 765

1995

Antal
Intäkter, tkr
Intäkt per skyltpar, kr
Kostnader, tkr*,**
Kostnad per skyltpar, kr
Resultat, tkr

*Värden 1995–1996 har räknats om enligt en ny princip för fördelning

Intäkterna för administration av felparkeringsavgifter har
minskat jämfört med 1998. Minskningen hänförs till
Stockholm som ändrat parkeringsreglerna vilket resulterat i
färre utfärdade parkeringsanmärkningar. Kostnadsökningen
hänförs till avskrivningskostnader på grund av utbyggnad
av datamaskinsystem.

Resultat för resultatområde Informationsuttag 1995–1999
1998

1996

1997

1998

1999

Redovisning av överskott till
Skyltfonden (inkl. ränta), tkr 5 700 5 300 4 243 4 786 5 078
Utbetalning från fonden, tkr 6 100 7 700 5 729 6 990 5 650
Behållning i fonden
31/12 resp. år
29 933 27 487 26 001 23 797 23 225
Inkomna bidragsansökningar 100
80
113
81
112
Beviljade bidragsansökningar
37
31
33
26
37

INFORMATIONSUTTAG

1997

1999

Resultat och fakta om Skyltfonden 1995–1999

Verksamheten inom resultatområdet Informationsuttag
innebär försäljning av uppgifter ur bilregistret till externa
kunder genom antingen engångsuttag eller abonnemang,
i vissa fall genom terminalanslutning till bilregistret.

1996

1998

och därmed intäkten varierar kraftigt.

1995

1995

1997

* P.g.a. byte av kostnadsfördelningsprincip har kostnadsutfallet
för 1995–1996 omräknats.
** Fr.o.m. 1997 belastas rutinen med indirekta kostnader. Från
introduktionen oktober 1988 har drygt 14 000 skyltar sålts.
Vägverkets intäkt per skylt är beräknad som ett genomsnittlig
kostnad. Resultatet ska ses över en längre period då efterfrågan

av indirekta kostnader.

Intäkter, tkr
Kostnader, tkr *
Resultat, tkr

1996

732
731
728
742
829
442
438
423
445
497
604
600
600
600
600
695
791 1 298 1 195 1 525
949 1 082 1 839 1 610 1 839
-253 -353 -875 -750 -1 028

1999

37 232 38 417 39 420 41 175 42 198
12 499 8 005 12 155 14 032 28 264
24 733 30 412 27 265 27 143 13 934

Kostnadsökningen hänförs till ökade avskrivningskostnader
på grund av utbyggnad av datamaskinsystem.

*Värden 1995–1996 har räknats om enligt en ny princip för fördelning
av indirekta kostnader.

Det sämre resultatet beror på ökade kostnader under året för
att utveckla direktregistrerings- och återförsäljarrutinerna
för bilhandeln samt ökade avskrivningskostnader på
grund av utbyggnad av datamaskinsystem.
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VÄGVERKETS
ORGANISATION OCH
ARBETSSÄTT

direktören. Den består av generaldirektören, regioncheferna –
Janeric Reyier, Christer Agerback, Hans Rode, Bengt
Wolffram, Roland Forsberg, Mats Forsgren och Richard
Montgomery – samt Rolf Johansson, chef för Enheten för
statlig väghållning, Lars Bergfalk, chef för Enheten för
sektors- och myndighetsutövning, och Bengt Jäderholm,
chef för Ekonomienheten (t.o.m. 1999).

VÄGVERKETS ORGANISATION

Vägverket organiseras i ett huvudkontor, sju regioner och
fem resultatenheter (fyra från år 2000). Huvudkontoret
har bl.a. till uppgift att samordna och säkerställa ett resultatorienterat arbete inom sektorn, ansvara för utvecklingen
inom verkets uppgifts- och kompetensområden samt ge
expertstöd, externt och internt. Regionerna svarar för verkets
regionala förvaltning. Det innebär att de ska ta sin del av
sektorsansvaret för vägtransportsystemet inom sitt geografiska
område. I uppgiften ingår också att ansvara för väghållningen
på det statliga vägnätet. Resultatenheterna verkar på företagsekonomisk grund. Kunder är i huvudsak övriga enheter
i Vägverket, andra myndigheter, kommuner och enskilda
väghållare.
Internrevisionen är styrelsens oberoende funktion för
granskning och utvärdering av verksamheten. Vägverket
förvaltar statens aktier i SweRoad och 50 procent av
aktierna i SVEDAB (Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB).
Vägverkets direktion har till uppgift att stödja general-

ARBETSSÄTT

I redovisningen för respektive uppgift beskrivs måluppfyllelse samt hur kostnad och kvalitet har utvecklats för
Vägverkets produkter och tjänster som direkt kommer
vägtransportsystemet till nytta. I detta avsnitt beskrivs hur
Vägverkets interna arbetssätt har utvecklats, dvs. förmågan
att på ett effektivt sätt omvandla tillgängliga resurser till
rätt produkt eller tjänst. Det är nödvändigt att verkets
former för styrning, arbetsmetoder, hjälpmedel, kultur
och personalens kunskap och attityder tillsammans leder
till att verksamheten kan genomföras effektivt.
ANALYS AV ADMINISTRATIONSKOSTNAD

Vägverkets administration består av planering och uppföljning, ledning, ekonomi-, personal- och kontorsadministration, internt expertstöd samt organisationsutveckling.
Den ökning av administrationskostnaden som Vägverket
har haft på Huvudkontoret och i regionerna de senaste åren
beror till en del på verkets utökade ansvar och uppgift.
Kostnaden för administrationen har ökat med 7 miljoner
kronor mellan 1998 och 1999, vilket är en ökning med
knappt en procent. Ökningen beror till stor del på kostnader till följd av en ökad ambitionsnivå inom kvalitetsarbetet,
renovering av lokaler i Borlänge samt utveckling av hjälpmedel.
Vägverket har under året intensifierat arbetet med att
minska administrationskostnaderna. Detta innebar för
1999 bl.a. en stor restriktivitet vid rekryteringar, ett projekt
bedrevs för att minska kostnaderna för drift och kommunikation inom IT-området samt att hjälpmedel inom ekonomiområdet togs i drift.

STYRELSE
INTERNREVISION

GD
SWEROAD
RESULTATENHETER
SVEDAB

HUVUDKONTOR

*

Kostnaden för administration i Vägverket, exklusive
resultatenheter, miljoner kronor
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*Trafikdata ingår i Konsult fr.o.m. år 2000.
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Vägverket finns en stor förbättringspotential.
Kvalitetsrevisioner av leverantörer av konsulttjänster,
vägobjekt samt drift- och underhållstjänster visar att
Vägverkets leverantörer i ökad grad arbetar systematiskt
med SS-EN ISO 9000 och 14000. Beställarorganisationen
i Vägverket kan därmed få en ökad tilltro till leverantörernas
egen styrning och kontroll av verksamheten. Här har
andelen ”avvikelser” minskat med 6 procentenheter. Det
finns ändå förbättringsmöjligheter eftersom strävan är att
inga avvikelser uppstår.

0

Utfallet vid Vägverkets kvalitetsrevisioner, antal frågor

Kostnaden för administration per tillsvidareanställd, tkr
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Ej avvikelse

Interna revisioner
Revisioner hos leverantörer

KVALITETSARBETE

Vägverkets kvalitetsarbete har hittills inriktats mot att
integrera standarderna SS-EN ISO 9000 1 och 14000 1 samt
föreskrifter om arbetsmiljö i verksamheten. Integreringen
har kommit olika långt inom Vägverket. Under 1999 har
kvalitetsarbetet vidareutvecklats. Det innebär att
Vägverkets kvalitetsarbete nu utgår från totalkvalitet
enligt de grundläggande värderingar som finns i
Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK). Genom detta
angreppssätt har kvalitetsarbetet fått en starkare koppling
till verksamhetsutvecklingen inom Vägverket.
För att få erfarenhet från hur andra vägverk arbetar
med totalkvalitet så sker ett utbyte av erfarenheter med de
nordiska grannländerna och ett samarbete har påbörjats
med Federal Highway Administration, USA.

54
928

Mindre avvikelse

21
378

Allvarlig
avvikelse

65
154

INTERNATIONELLT ARBETE

Vägverket tillvaratar, samordnar och utvecklar internationella förbindelser för att främja svenska intressen inom
verkets ansvarsområde. Dessutom lämnar Vägverket
erforderligt stöd till regeringen framför allt i samband
med arbetet inom Europeiska unionen.
Förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU,
första halvåret 2001, intensifierades under 1999.
Vägverket leder fr.o.m. 1996 arbetet inom Nordiska Vägtekniska Förbundet, NVF, t.o.m. sommaren år 2000. Under
året har samarbetet med Baltiska vägrådet intensifierats.
Under hösten har Vägverkets generaldirektör utsetts
till ordförande för en tvåårsperiod för Western European
Road Directors, WERD, som är en samarbetskommitté
för cheferna för de västeuropeiska vägförvaltningarna.
Verksamheten inom WERD syftar bl.a. till att öka samarbetet mellan de västeuropeiska vägförvaltningarna sinsemellan liksom med EU-kommissionen samt till att bidra
till en harmonisering av tekniska metoder m.m.
Vägverket medverkar i en rad andra internationella
organisationer såsom Organization of Economic
Cooperation and Development (OECD), World Road
Association (PIARC) och Economic Commission for Europe
(ECE) som är FN:s organ för ekonomiskt samarbete inom
Europa. Inom ECE har Vägverket deltagit i bl.a. arbetet
med reglementen för konstruktion av fordon. Vägverket
har deltagit i internationellt standardiseringsarbete.
Sverige har genom Vägverket ansvaret för den övergripande projektadministrationen inom Viking, ett EUprojekt som syftar till en snabb och europeiskt samordnad
utveckling av system för trafikstyrning och trafikinformation.
Sverige har haft det administrativa ansvaret för ett projekt
som syftar till att möjliggöra uppgradering av körkorten
med hjälp av mikrochips. Projektet avslutades under 1999.
Vägverket har ett samarbete med Federal Highway
Administration, USA, och med Minnesota Department of
Transportation, vilket innebär tekniskt utbyte och samarbete om forskning inom vägtransportområdet. Under

Utmärkelsen Kvalitet i Vägverket
Under 1999 har regioner, resultatenheter och enheter på
Huvudkontoret beskrivit sin verksamhet utifrån kriterierna i
USK. Beskrivningarna har utvärderats av interna och externa
examinatorer. En domarkommitté, med representanter från
näringsliv, departement och statliga verk, har bl.a. haft till
uppgift att utse ett föredöme inom Vägverket
”Utmärkelsen Kvalitet i Vägverket”. Utmärkelsen är densamma som USK. För 1999 utsåg domarkommittén två
enheter, Region Väst och Region Mälardalen. Enheterna
placerades i bronsnivå, dvs. de uppnådde mellan 100 och
250 poäng av 1 000 möjliga. Av de 17 utvärderade enheterna
hamnade 13 på bronsnivå.
Kvalitetsrevisioner
Kvalitetsarbetet har också inneburit arbete med att upprätta och revidera kvalitetshandböcker, genomföra kvalitetsrevisioner samt genomföra utbildning. Utöver enheternas
egna externa kvalitetsrevisioner av leverantörer av produkter
eller tjänster till Vägverket, har revisioner genomförts
enligt generaldirektörens revisionsplan. Denna innefattar
både externa och interna kvalitetsrevisioner. Redovisat
revisionsresultat har fokus på kvalitetssäkringen och myndighetsdelens kontroll av beställda drift-, underhålls- och
investeringsobjekt. Resultatet visar att det internt i
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SS-EN ISO 9000 och 14000 är svensk standard för kvalitetssystem resp. miljöledningssystem.
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minska med 5 procent. År 1999 har energiförbrukningen
minskat med 5 procent och utsläppen av koldioxid med
4 procent. Reslängden per anställd har minskat med 10
procent.
Ett annat mål är att pappersförbrukningen ska minska. Förbrukningen av skrivar- och kopieringspapper var
100 247 kg 1999, vilket är en minskning med ca 1 100 kg
jämfört med 1998. Räknat per person har dock förbrukningen ökat till 39,5 kg (38,1).

1999 undertecknades ett samarbetsavtal med Ministeriet
för offentliga arbetens forskningsinstitut i Japan. Verket
har även överenskommelser om samarbete med en rad
länder i främst Europa.
De under 1997 inledda stödprojekten i de baltiska staterna
har fullföljts under 1999 och ska nu utvärderas. Projekten
omfattar bl.a. informationssystem för trafiksäkerhet samt
kollektivtrafik.
INFORMATIONSTEKNIK, IT

Utbildning

Vägverkets arbete inom IT-området har koncentrerats på
att förbättra den inre effektiviteten. Arbete bedrivs med
införande av elektronisk handel. Programvaror och rutiner
standardiseras allt mer för att den gemensamma IT-miljön
ska effektiviseras. Den gemensamma driften av datorer
och kommunikationsnätverk effektiviseras också.
Under året har arbete bedrivits med att förebygga konsekvenserna av år 2000-skiftet. Kostnaden för arbetet har
uppgått till totalt 49 miljoner kronor från hösten 1997,
varav 22 miljoner under 1999. Arbetet var till största delen
avklarat vid halvårsskiftet. Inga verksamhetsstörningar
som berott på 2000-skiftet har hittills visat sig.

Vägverkets personal fick under 1996 en tvådagars grundläggande miljöutbildning. Under de år som gått har denna
kompletterats med skräddarsydda miljöutbildningar för
vissa verksamheter. Exempel på sådana som genomförts
under 1999 är:
• Under året har kursen ”Värdering av miljöintrång” med
målgrupp markförhandlare hållits. Buller, vibrationer, estetiska
störningar, avgasimmissioner, materialhantering m.m. ingår.
• En tvådagars kurs i miljörätt har genomförts för
personalen på Vägverkets regioner och Huvudkontoret
vid 12 tillfällen. Omkring 250 kursdeltagare har fått
allmän kännedom om miljöbalken och lärt sig tillämpa
de miljörättsliga regler som ställer krav på väghållare för
allmän väg.
• Vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, har 20
anställda på Vägverket erhållit 5 högskolepoäng efter
avlagd högskoleexamen i ”Miljöbalkens grunder”.

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Vägverkets miljöarbete utgår från miljöpolicy och miljöprogram. Arbetet med att införa miljöledning enligt principerna i SS-EN ISO 14001 och EMAS har påbörjats i
hela Vägverket.
Vägverket Produktion har infört ett integrerat kvalitets-,
miljö- och allmänt ledningssystem. Vägverket Konsult har
under 1999 tagit fram ett miljöledningssystem enligt ISO
14001-principerna och håller på att införa det i all verksamhet. Vägverket Färjerederiet har genomfört miljöutredning.
För den del av Vägverkets verksamhet som inte är
resultatenheter påbörjades arbetet med att införa miljöledningssystem på allvar år 1998. Då påbörjades en miljöutredning av all verksamhet inom byggande, drift och
underhåll av vägar. Under 1999 slutfördes den och en första
grov miljöutredning av verksamheter knutna till myndighetsutövnings- och vissa sektorsuppgifter genomfördes
också. De verksamheter som inte genomfört miljöutredning
kommer att göra detta under år 2000. Miljöutredningarna
kommer tillsammans med externt inhämtat kunskapsunderlag att ligga till grund för fortsatt miljöledningsarbete
som innebär att se över policy, mål och miljöprogram.
Under året har Vägverket tagit fram underlag för regeringsuppdraget att utveckla etappmål för hälsa, kretslopp samt
natur- och kulturvärden. Underlaget visar att det är möjligt att
finna fungerande målstrukturer också inom dessa områden.
Resultat som uppnåtts inom den statliga väghållningen
redovisas i avsnittet Statlig väghållning.

PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
RESURSER

Den totala resursinsatsen fördelad på egna, tillsvidareanställda
och korttidsanställda uttryckt i årsarbetskrafter framgår av
nedanstående tabell.
Huvudkontoret och regionerna

Resultatenheterna

1996 1997 1998 1999* 1996 1997 1998 1999*
Tillsvidareanställda
2 516
3 761
Korttidsanställda
193
627
Summa 2 740 2 812 2 915 2 709 4 749 4 486 4 458 4 388
*Ny beräkningsmetod används fr.o.m. 1999. Det nya personalrapporteringssystemet ger möjligheter till exaktare beräkning av årsarbetskrafter.

Till detta kommer köpta resurser (konsulter) på drygt
420 miljoner kronor, motsvarande ytterligare 420 årsarbetskrafter eller 6,3 procent av ”egna” resurser.
TILLSVIDAREANSTÄLLD PERSONAL

Vägverket har idag ca 6 400 anställda – fördelat på 3 700
i resultatenheterna och 2 700 i övriga Vägverket.
Personalen har sina arbetsplatser på ca 350 arbetsställen i
hela landet och verkar inom hundratalet yrken.

Internt miljöarbete

Ett mål för det interna miljöarbetet vid Vägverkets tjänsteresor är att energiförbrukning och koldioxidutsläpp ska
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Antalet tillsvidareanställda, Huvudkontoret och regionerna
samt resultatenheterna
1995 1996*

1997

1998

Grundutbildningsnivå, Huvudkontoret och regionerna samt
resultatenheterna

1999

7%

Huvudkontoret och regionerna 2 413 2 511 2 649 2 673 2 652
Resultatenheter

4 579 4 316 4 025 3 733 3 782

Vägverket totalt

6 992 6 827 6 674 6 406 6 434

24%

37%

*Fr.o.m. 1996 har en organisationsförändring resulterat i att ca 65
personer redovisas i resultatenheterna efter att tidigare ha ingått i
övriga Vägverket.

72%

39%

Två trender som varit förhärskande under hela 90-talet har
nu brutits. Resultatenheterna (huvudsakligen Vägverket
Produktion) har nu klarat av sin marknadsanpassning och
minskningen av resurser har avstannat och nått ett läge
med relativt stora rekryteringsbehov p.g.a. den begynnande
generationsväxlingen. Personalökningen på Huvudkontoret
och i regionerna har avstannat p.g.a. kraftfulla rekryteringsbegränsningar under året.

Huvudkontoret
och regionerna
Högskola

Svensk
Nordisk, exklusive svensk
Europeisk, exklusive Norden
Utomeuropeisk

Åldersstruktur för män och kvinnor, Huvudkontoret och regionerna
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Åldersstruktur för män och kvinnor, resultatenheterna

Antal
1 000

1 000

Procent

95,7
2,7
1,1
0,5

Kravet på myndigheterna att i sin personalsammansättning
spegla samhället ökar. Framför allt handlar det om den
kvalitets- och kompetenshöjning som kan uppnås genom
ökad etnisk och kulturell mångfald bland de anställda.
Verket har under året intensifierat sitt mångfaldsarbete och
upprättar för närvarande en handlingsplan som samordnas
med relevanta delar i myndighetens jämställdhetsplan från år
2001. Som mångfaldsvariabler räknar Vägverket med etnisk
och kulturell bakgrund, ålder, kön, utbildning, erfarenhet,
funktionshinder m.m.
Andelen kvinnor i Vägverket har ökat successivt.
Huvudkontoret och regionerna har en jämn könsfördelning i åldersgrupperna 40 år och yngre.
Vägverket har ett utvecklingsprogram för unga akademiker, ”Vägval”, som är en del i verkets ledarförsörjningsprogram. Av de 48 anställda som genomgått programmet
är 28 kvinnor.

Män

Kvinnor

Antal

4 194
117
48
24

*Med annan kulturell bakgrund än svensk menas att en person själv är född
utomlands eller är född i Sverige med minst en förälder född utomlands.
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Övrig utbildning

Gymnasium

Kulturell bakgrund*

900

Resultatenheterna

Av nästan 4 400 svar i medarbetarenkäten redovisades
den kulturella bakgrunden enligt följande:

PERSONALSAMMANSÄTTNING
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Kompetensförsörjningsplanen för 2000–2002 påvisar att
det inte föreligger någon samlad övertalighet inom verket,
däremot kan konstateras att det finns obalanser i kompetens
både geografiskt och verksamhetsmässigt.
Verket har under året driftsatt ett nytt PA- och lönesystem
och i anslutning till detta ”centraliserat” löneadministrationen för Vägverkets regioner.
Som ett komplement till de chefs- och ledarutvecklingsaktiviteter som genomförs regionalt/lokalt har vissa
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En av Vägvalsgrupperna - ett program för att utveckla unga nya ledare inom Vägverket.

ersättning enligt trygghetsavtalet och ytterligare 20 har
sagts upp i kombination med andra individuella lösningar.
Vägverket har under året tagit fram en kunskapsstrategi
i samråd med representanter för Vägtransportsektorn.
Strategin ska säkerställa att utveckling av kunskap inom
sektorn svarar mot de olika verksamheternas behov samt
att befintlig kunskap är känd och kommer till användning
inom sektorn. Strategin ska också bidra till att öka attraktiviteten i sektorns kärnverksamhet för att underlätta den
långsiktiga kompetensförsörjningen.

verksgemensamma utvecklingsprogram genomförts och
utvecklats, såsom:
• Vägval – ett program som syftar till att identifiera och
utveckla unga framtida ledare och nyckelpersoner inom
Vägverket och att ge en ökad självkännedom.
• Nya ledare – ett program som syftar till att ge nya chefer
och ledare insikt och förståelse om det ansvar chefs- och
ledarrollen innebär i Vägverket.
• Erfarna ledare – ett program som syftar till att ge erfarna
ledare möjlighet att reflektera över och vidareutveckla
sitt strategiska och personliga ledarskap.

Nyckeltal

Verket har dessutom etablerat ett ungdomsråd, som utifrån
sitt perspektiv ska ges möjlighet att föra en dialog med
verkets ledning kring viktiga framtidsfrågor.
Medarbetarenkäten som genomfördes i slutet av 1998
har under året medfört att 200–300 handlingsplaner har
upprättats på enheter och för hela Vägverket, för att
komma tillrätta med bristerna i arbetsmiljön. Resultatet
av alla dessa ansträngningar bör visa sig i nästa enkät som
planeras genomföras i mars 2001.
VIA (Vägverkets interna arbetsförmedling) har under
sina hitintills tre verksamhetsår arbetat med nästan 600
vägverkare. Av dessa har 445 sagts upp och hamnat inom
ramen för trygghetsavtalet där Trygghetsstiftelsen tar vid
och arbetar med individuella lösningar. 85 har anvisats till
andra jobb i Vägverket. 40 har gått med frivillig pensions-

Huvudkontoret

Resultatenheter

och regionerna
-95 -96 -97 -98 -99 -95 -96 -97 -98 -99

Sjukfrånvaro,
dag/anst.
Övertid, tim/anst.
Personalomsättning, %
Andel kvinnor, %
Andel kvinnliga
chefer, %

7,7 5,7 6,5 7,5 9,9 12,2
60 53 45 42 38 110
6,9 2,2 6,4 3,4 2,4 2,4
36 36 37 38 38 11
15

14

12

13

12

2

10 9,7 9,3 11,2
85 71 86 67
1 3,6 3,7 3,6
11 10 11 11
2

2

2

2

Sjukfrånvaron ökar och trenden är tydligast på
Huvudkontoret och i regionerna. Ökningen avser långtidssjukfrånvaron. Vi har noterat att diagnosen ”utbränd”
och näraliggande diagnoser har ökat markant. Vi arbetar
med att analysera detta vidare och sprida kunskap om tillståndet och tänkbara orsaker bland våra chefer.
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FINANSIERING OCH
BOLAGSVERKSAMHET

I beslut den 22 april 1999 reviderades verkets regleringsbrev och Vägverkets dispositionsrätt till anslaget A2
Väghållning och statsbidrag begränsades till 11 895 miljoner
kronor för år 1999. Det innebar att krediten på anslaget,
som år 1998 var 1 186 miljoner kronor, begränsades till
47 miljoner kronor år 1999. År 2000 uppgår krediten till
1 283 miljoner kronor.
Den omedelbara åtgärden i Vägverket till följd av det
reviderade regleringsbrevet var att begränsa de interna
budgeterna med 109 miljoner kronor och att inte godta
några kostnadsöverskridanden i den interna verksamheten.
Dessutom skärptes kraven på uppföljning och prognosverksamheten. Risken för ett anslagsöverskridande p.g.a.
de väderberoende kostnaderna för vinterväghållningen
meddelades departementet. Vid halvårsuppföljningen
fanns ingen information som tydde på ett överskridande,
frånsett osäkerheterna när det gällde vinterväghållningen.
Senhösten och förvintern 1999 innebar bl.a. betydligt
fler halkbekämpnings- och snöröjningsdygn än normalt,
vilket innebar ökade kostnader.
Vägverket Produktion tillämpar i enlighet med
branschpraxis successiv vinstavräkning i sin redovisning.
Genom den åtskillnad som råder mellan Vägverkets
konkurrensutsatta enheter och Vägverket i övrigt under
löpande verksamhetsår kommer effekterna av den successiva
vinstavräkningen inte till uttryck vid andra tillfällen än i
samband med delårs- och årsbokslut. Delårsbokslutets
resultat- och balansräkning för Vägverket Produktion gav
i sig inte anledning till att vidta särskilda åtgärder för att
klara anslagsrestriktionen. Omräkning enligt samma
redovisningspraxis vid årsbokslutet som i Vägverket i
övrigt gav dock vid handen en ytterligare anslagsbelastning
med 154 miljoner kronor. Detta tillsammans med de
nämnda direkta ökade kostnaderna för vinterväghållningen
har lett till att Vägverket överskridit anslagsrestriktionen
med 237 miljoner kronor.

Finansiering av Vägverkets verksamhet, miljoner kronor
22 500

22 500

20 000

20 000

17 500

17 500

15 000

15 000

12 500

12 500

10 000

10 000

7 500

7 500

5 000

5 000

2 500

2 500

0

1995

1996

1997

1998

1999

Ordinarie anslag

Särskilda anslag

Lån

Externa intäkter*

0

* Inklusive intäkter av avgifter, ersättningar och bidrag.

INTÄKTER OCH FINANSIERING

Vägverkets intäkter består i huvudsak av anslag och intäkter i uppdragsverksamheten. Genom lån kan verksamhet
bedrivas ett år för vilken intäkter flyter in först senare,
normalt i form av anslag. Den andel av verksamheten som
lånefinansieras har under de senaste åren trendmässigt
ökat och uppgick under år 1999 till ca 9 (10) procent.
Det totala anslagsutnyttjandet under året uppgick till
14 927 (14 951) miljoner kronor varav 1 600 miljoner kronor
använts för amortering av lån knutna till genomförande av
Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna. Därutöver har 199 miljoner kronor av totalt 384 miljoner kronor
som använts för att genomföra fysiska trafiksäkerhetsåtgärder
finansierats med ackumulerade balanserade ränteintäkter
(131 mkr) och överskott från försäljningsverksamhet vid
Trafikregistret (68 mkr).
Den anslagsfinansierade verksamheten överskrider de
anslag som tilldelats för året. För anslaget Väghållning
och statsbidrag har en kredit på totalt 145 miljoner kronor
nyttjats. Kreditutnyttjandet avser till största delen medel
till drift och underhåll. Det totala anslagsöverskridandet
uppgår till ca 3 miljoner kronor.
Vägverket har i syfte att få en effektiv användning av
tilldelade anslagsmedel strävat efter en god framförhållning
i sin verksamhetsmässiga planering. Fastställda och lagakraftvunna planer måste föreligga för att ett investeringsobjekt ska få tas upp i budgeten för det kommande året.
Dessutom måste en stor del av väghållningsproduktionen,
t.ex. beläggningsverksamheten, genomföras under sommarhalvåret. Upphandlingar slutförs tidigt på året i syfte att få
en god konkurrens och därmed bra priser. Det innebär att
betydande delar av verksamheten är upphandlad och
kontrakterad några månader in på verksamhetsåret.

ÖVRIGA RESULTATKOMMENTARER
FINANSIELLT RESULTAT

Vägverkets anslag är fr.o.m. 1997 räntebelagda vilket
innebär att räntenettot numera är en konsekvens av hur
väl verkets kassahållning fungerar. Betalningar verkställs
till och från ett räntebärande konto hos Riksgäldskontoret.
Räntebeläggningsmodellen skiljer sig från statens generella
modell genom att verket efter årets slut justerar erhållen
ränta på den månadsvisa behållningen på kontot med
slutliga under- och överskridanden av erhållna anslag
(”faktisk anslagsförbrukning”). Det innebär att verket
erhåller en tolftedel av årets anslagsförbrukning på räntekonto
den tionde dagen varje månad med start från februari.
Årets resultat på verkets räntekonto uppgår till 76 miljoner
kronor. Av 1999 års räntenetto har 5 miljoner kronor
redovisats som en del av årets resultat för uppdragsverk-
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kontot har reglerats under året.

samheten och 0,7 miljoner kronor tillförts Skyltfonden.
Sammanlagt uppgår Vägverkets balanserade räntevinster
per 1999-12-31 till 112 miljoner kronor. Räntenettot
disponeras av Vägverket.

LÅN

Vägverket lånefinansierar dels anskaffningen av egna
omsättnings- och anläggningstillgångar och dels genom särskilda regeringsbeslut vissa investeringar i infrastrukturen.
Under år 1997 medgav regeringen Vägverket rätt att
med lån i Riksgäldskontoret tidigarelägga utbyggnaden av
fyra vägobjekt som fanns upptagna i den nationella väghållningsplanen. Lånen ska återbetalas med anslagsmedel.
Därutöver har utbyggnaden av väg E 6, delen Stenungsund–
Ljungskile finansierats med riksgäldslån som kommer att
amorteras med anslagsmedel under ytterligare 32 år.
Under året har netto 742 miljoner kronor lånats för dessa
ändamål. Den sammanlagda upplåningen hos Riksgäldskontoret för investeringarna uppgår till 2 471 miljoner kronor.
Även utbyggnaden av särskilda trafiklösningar i
Stockholm och Göteborg finansieras med lån i avvaktan
på slutlig finansiering. Lånen tas för Vägverkets räkning
upp av Stockholmsleder AB och Göteborgs Trafikleder AB.
Upplåningen begränsas genom de garantiramar som regeringen beslutar om.
Den sammanlagda upplåningen för trafiklösningarna i
Stockholm och Göteborg minskade under året med 1 395
miljoner kronor netto. Under 1999 har Vägverket amorterat
lån från Stockholmsleder AB med 1 863 miljoner kronor
och från Göteborgs Trafikleder AB med 475 miljoner
kronor. Genom anslag för år 2000 har lån från
Stockholmsleder AB och Göteborgs Trafikleder AB i
januari 2000 amorterats med 1 400 miljoner kronor.
Totalt tilldelade anslagsmedel 1 för ränta och amortering
år 2000 uppgår till 1 600 miljoner kronor. Regeringen
har aviserat anslagsmedel för ränta och amortering för år
2001. För perioden därefter saknas för närvarande beslut
om finansiering.
Summan av upplåningen i Riksgäldskontoret och lånen
för trafiklösningarna i Stockholm och Göteborg minskade
under året med 600 miljoner kronor eller 9 procent.

UPPBÖRDSVERKSAMHET

Intäkter av avgifter och andra ersättningar som inte disponeras av myndigheten har ökat med 71 miljoner kronor
jämfört med 1998 till 1 312 miljoner kronor. Detta beror
främst på att vägavgifter för vissa tunga fordon har ökat.
PERIODENS KAPITALFÖRÄNDRING

Periodens kapitalförändring uppgår till –1 624 (–2 058)
miljoner kronor. Av detta har –2 148 miljoner kronor
uppkommit genom avskrivningar på anslagsfinansierade
väganläggningar.
Kapitalkostnader samt avskrivningar för de delar av de
lånefinansierade trafiklösningarna i Stockholm och
Göteborg som öppnats för trafik belastar resultatet med
108 miljoner kronor. Under året har 733 miljoner kronor av
underskott hänförligt till lånefinansierade trafiklösningar i
Stockholm och Göteborg täckts genom ianspråktagande
av anslag 1. Det ackumulerade underskottet uppgick vid
utgången av 1999 till 224 miljoner kronor.
Verkets uppdragsverksamhet som huvudsakligen
bedrivs i verkets resultatenheter och vid Trafikregistret
lämnade ett överskott på totalt 20 miljoner kronor. Det
ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten uppgår till –7 miljoner kronor. Styrelsens förslag till täckning
av resultatet framgår av avsnittet Förslag till disposition av
resultat i uppdragsverksamheten sidan 68.
FINANSIELL STÄLLNING, GARANTIER M.M.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Under 1999 har investeringar i väganläggningar gjorts till ett
värde av 5 531 miljoner kronor. Avskrivningar på väganläggningar har skett med 2 185 miljoner kronor. Bokfört värde
uppgår 1999-12-31 till 74 409 (71 064) miljoner kronor.
Investering i andra anläggningstillgångar uppgår till
332 miljoner kronor och består till största delen av maskiner
och inventarier. Årets avskrivningar, utrangeringar och
försäljning av andra anläggningstillgångar innebär att det
bokförda värdet ökat med 47 miljoner kronor. Realisationsvinsten till följd av försäljningarna är 4,6 miljoner kronor.
Värdet av aktierna i SweRoad har ökat med 10 miljoner
kronor, bokfört värde uppgår till 32,4 miljoner kronor.
Förhandlingar pågår med Wallininstitutet Utbildnings AB
om avyttring av aktier till ett bokfört värde av 44 000 kr.

Upptagna lån den 31 december 1999
Lånevolym, mkr
1996

Lån hos Riksgäldskontoret *
- varav väg E 6
- varav 4 vägprojekt **
Lån hos Stockholmsleder AB
Lån hos Göteborgs Trafikleder AB
Summa

1998

1999

Genomsnittlig ränta, procent

Lån hos Riksgäldskontoret *
- varav väg E 6
- varav 4 vägprojekt **
Lån hos Stockholmsleder AB
Lån hos Göteborgs Trafikleder AB

ÖVRIGA TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångarna har under 1999 minskat med
1 962 miljoner kronor och uppgår till 3 150 miljoner.
Minskningen kan i huvudsak förklaras av att fordran
på Riksgäldskontoret avseende ingångsvärdet på ränte1

1997

1 241 1 479 2 214 3 006
1 014
987
958
928
162
771 1 543
2 637 3 322 4 181 3 079
221
260
551
261
4 099 5 061 6 946 6 346

A6 Nationellt investeringsprogram för infrastrukturutveckling.
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1996

1997

1998

1999

5,80

4,71

4,25

3,94

5,20
4,46

4,99
4,86

4,13
3,73

4,52
3,87

Finansiering och bolagsverksamhet
Genomsnittlig återstående löptid, dagar

Lån hos Riksgäldskontoret *
- varav väg E 6
- varav 4 vägprojekt **
Lån hos Stockholmsleder AB
Lån hos Göteborgs Trafikleder AB

1996

1997

1998

1999

151

311

303

414

556
56

494
42

686
14

BOLAGSVERKSAMHETEN
SWEDISH NATIONAL ROAD CONSULTING AB

Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) ägs av
staten och förvaltas till 100 procent av Vägverket.
Vägverket förvärvade samtliga aktier i SweRoad från
Vägverkets investeringsaktiebolag Väginvest i augusti
1998 på uppdrag av regeringen.
SweRoad har till uppgift att exportera och driva internationell uppdragsverksamhet på affärsmässig grund och
erbjuder konsulttjänster inom Vägverkets verksamhetsområden som t.ex. institutionell support till ministerier
och myndigheter, administration, miljö, trafiksäkerhet,
transportförsörjning, underhåll och utbildning.
Verksamheten har under året bedrivits i flera länder i
Afrika, Mellanöstern, Syd- och Sydostasien samt Östeuropa.
Bolaget har ett dotterbolag i Litauen. Omsättningen i koncernen under år 1999 uppgick till 81,7 (62,7) miljoner kronor
och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till
14 (–2,4) miljoner kronor. Efter bokslutsdispositioner och
skatt uppgick resultatet till 10 (–1,8) miljoner kronor.

793
27

* Lånen avser finansiering av omsättnings- och anläggningstillgångar
för förvaltningsändamål, vissa broinvesteringar som ersätter färjor
samt utbyggnaden av vissa vägar.
** E 18/20 Örebro–Arboga, E 4 Stora Åby–Väderstad, E 22
Söderåkra–Hossmo, E 4 trafikplats Hallunda.

ÖVRIGA SKULDER

Leverantörsskulderna har minskat med 802 miljoner kronor
eller 28 procent.
Som en del av finansieringen av utbyggnaden av Södra
länken har Stockholms stad enligt avtal bidragit med 827
miljoner kronor per 99-01-02. Beloppet har bokförts som
en skuld till Stockholms stad och avräknas successivt t.o.m.
år 2004 vilket utgör tidpunkt för färdigställande av Södra
länken. Under 1999 har 407 miljoner kronor bokförts
som intäkt vilket motsvarar Stockholms stads andel av
upparbetade kostnader vid utgången av 1999. Återstående
skuld att avräkna uppgår till 420 miljoner kronor.

SVENSK-DANSKA BROFÖRBINDELSEN AB

Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB) ägs av
staten. Aktierna förvaltas av Banverket och Vägverket med

Den 16 km långa Öresundsförbindelsen mellan Sverige och Danmark blev komplett den 14 augusti 1999 då den sista brosektionen lyftes på plats.
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kommun och Stockholms läns landsting den 22 december
1997.
I propositionen framhöll regeringen att Vägverket omgående
borde vidta åtgärder för att minimera statens kostnader
för de åtgärder som vid den tidpunkten hade gjorts inom
Dennisöverenskommelsen. Förberedelsearbetet borde dock
fortgå för vissa vägprojekt så att inte nedlagt planeringsarbete
skulle vara förgäves. De garantiramar om 3 000 miljoner
kronor 3 som riksdagen beslutade om för då påbörjade,
avslutade och avbrutna projekt ska ge utrymme för detta.
Värdet av det arbete som hittills lagts ned har aktiverats i
Vägverkets räkenskaper.
Riksdagen har beslutat (prop. 1996/97:160) att drift
och underhåll av de nya vägarna i Stockholmsregionen
ska finansieras inom ramen för Vägverkets ordinarie
anslag för drift och underhåll av vägar.
Investeringen inklusive marklösenkostnader för Södra
länken beräknas kosta 6 652 miljoner kronor. Investeringen
finansieras genom bidrag från Stockholms stad om 827
miljoner kronor enligt avtal, genom lån om 5 000 miljoner
kronor samt genom en anslagsökning till Vägverket motsvarande Stockholms stads bidrag.
Under året har Haningeleden 2 öppnats för trafik. I
avvaktan på finansieringsbeslut bedrivs projektdelarna
Botkyrkaleden, Edsberg–Täby kyrkby och Täby kyrkby–
Rosenkälla fram till lagakraftvunnen arbetsplan. För
Norra länken pågår en utredning om alternativ sträckning
under Cederdalsgatan. För Södra länken pågår utsprängning
av tunnlar sedan början av året. Södra länken beräknas
kunna öppnas för trafik i sin helhet i slutet av 2004.

50 procent vardera. Bolagets uppgift är att dels förvalta de
svenska intressena i det hälftenägda Öresundskonsortiet
som svarar för kust till kust-förbindelsen, dels svara för
genomförandet av väg- och järnvägsanslutningarna på den
svenska sidan av Öresundsförbindelsen samt därutöver
bidra till finansieringen av Citytunneln under Malmö.
Finansieringen av kust till kust-förbindelsen sker med
lån som garanteras av både den svenska och danska staten.
Finansieringen av anslutningarna sker genom lån i
Riksgäldskontoret. Lånen för anslutningarna uppgick vid
utgången av 1999 till 2 770 (2 340) miljoner kronor. För
finansiering av Citytunneln ska SVEDAB i sin tur låna ut
ett belopp om 1 795 miljoner kronor till Banverket,
Malmö kommun och Region Skåne 1, vilka ansvarar för bygggandet. Lånet för byggande av Citytunneln ska amorteras
med det överskott som uppkommer i SVEDAB:s verksamhet till och med Öresundsförbindelsens 30:e driftår.
Riksgäldskontoret kommer att överta SVEDAB:s fordran
efter det 30:e driftåret. Vägverkets betalningsansvar är
begränsat till 50 procent.
På regeringens uppdrag har Banverket och Vägverket
gemensamt ställt ut såväl en borgen till SVEDAB för de
lån som upptagits i Riksgäldskontoret som en kapitaltäckningsgaranti till skydd för SVEDAB:s egna kapital.
Borgen och garantin har övertagits av Riksgäldskontoret,
som samtidigt fått rätt att disponera medel från anslagsposter på anslagen A4 Banverket: Banhållning och A2
Vägverket: Väghållning och statsbidrag, att användas för
att täcka dels förluster vid infriande av kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB, dels eventuella förluster i samband
med Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB.
När förbindelsen öppnas för trafik ska lånen återbetalas med avgifter från väg- och järnvägstrafiken. Till följd
av förväntade negativa resultat under ett antal inledande
år kommer SVEDAB:s egna kapital (10 miljoner kronor)
att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet
(8 miljoner kronor). Som en följd härav krävs aktieägartillskott som enligt tidigare riksdags- och regeringsbeslut
belastar bl.a. Vägverkets anslag. Banverket och Vägverket
har i separata skrivelser i december 1999 uppmärksammat
regeringen på detta förhållande och bl.a. de konsekvenser
det får på möjligheterna att genomföra planerad verksamhet.

Trafiklösningar i Göteborg

En särskild överenskommelse om finansiering och genomförande av trafiklösningar i Göteborgsregionen träffades
mellan Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och staten genom Kommunikationsdepartementet
den 23 mars 1998. Denna överenskommelse, som ersätter
tidigare överenskommelse, innebär en samfinansiering av
vissa angivna projekt, samt att staten tar ansvar för vissa
projekt på det nationella vägnätet. Överenskommelsen
godkändes av regeringen den 11 juni 1998. Den innebär
att staten svarar för 75 procent och regionen eller enskilda
kommuner för 25 procent av kostnaderna för projekten i
ett investeringsprogram. Vidare ska parterna inför byggstart av varje projekt i ett separat avtal komma överens om
en finansieringsplan för respektive objekt.
Under året har Åbromotet öppnats för trafik. Övriga
vägprojekt inom överenskommelsen befinner sig i projekteringsstadiet, byggstart för dessa beräknas ske år 2000.

ÖVRIGA ÅTAGANDEN
Trafiklösningar i Stockholm

Riksdagen beslutade den 7 maj 1998 i enlighet med
regeringens proposition (1997/98:123) Finansiering av
vissa trafikanläggningar i Stockholms län hur Södra
Länken och Årstabron ska finansieras och hur redan upptagna lån för pågående, genomförda och avbrutna projekt
inom ramen för Dennisöverenskommelsen ska avvecklas.
Beslutet baserades bl.a. på en överenskommelse om finansieringen av Årstabron och Södra länken m.m. mellan staten
genom Kommunikationsdepartementet, Stockholms
Region Skåne är en ny regional organisation som inrättades 1 januari
1999 med ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, däribland
den regionala transportinfrastrukturen.
2
Bet. 1997/98:TU51, rskr. 1997/98:213.
3
Prop. 1998/99:1, bet. 199/98:FiU11, rskr. 1998/99:44.
1

52

– Sammanställning av väsentliga uppgifter –
(tkr)

1995

1996

1997

1998

1999

2 000 000

2 000 000

2 969 000

2 969 000

2 969 000

265 000

276 920

492 630

1 256 840

2 077 635

1 108 330

1 014 320

986 524

957 509

928 493

130 000

130 000

130 000

Låneram (omsättnings- och anläggningstillgångar) i Riksgäldskontoret:

Beviljad låneram1)
Utnyttjad låneram per 31 december1)
Övriga lån i Riksgäldskontoret

Väg- och broobjekt1)
Kontokrediter hos Riksgäldskontoret:

Beviljad kontokredit
Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna2)
Stockholmsöverenskommelsen2)
Göteborgsöverenskommelsen2)
Vägverket i övrigt3)

248 259 3)

248 259 3)

1 200 000

97 432

102 490

123 278

------

------

100 000

100 000

30 000

30 000

1 200 000

1 206 198

Under året maximalt utnyttjad kredit
Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna
Stockholmsöverenskommelsen
Göteborgsöverenskommelsen
Vägverket i övrigt

------

------

100 055

97 636

30 463

26 762

------

------

------

841 477

1 707 997

------

------

------

29

Räntekonto hos Riksgäldskontoret:

Ränteintäkter:
Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna
Stockholmsöverenskommelsen

-----147

Göteborgsöverenskommelsen

40 000

Vägverket i övrigt

34 345

22 876

10 750

164 573

2 253

2 134

1 652

1 831

76 019

Räntekostnader:
Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna
Stockholmsöverenskommelsen

-----118 000

Göteborgsöverenskommelsen

212 000

Vägverket i övrigt

------

------

------

4 250

------

1 709,0

1 486,4

1 539,8

2 236,9

2 466,0

Beviljad anslagskredit

834 143

1 033 036

899 177

1 248 219

1 302 412

Utnyttjad anslagskredit

------

------

------

258 042

271 406

855 656

364 106

88 597

------

------

8 936 803

1 520 933

1 066 848

160 480

– 2 538

11 340 000

5 586 643

7 015 526

5 976 397

Avgiftsintäkter 4)
Anslag

Utgående reservationer
Anslagssparande
Belopp intecknade av framtida åtaganden5)
Anställda

Antal årsarbetskrafter

7 837

7 480

7 298

7 373

6 674

Medelantal anställda 6)

8 013

7 629

7 436

7 504

7 291

Driftskostnad per anställd

1 954

1 814

1 760

2 144

2 105

– 2 032 226

– 2 566 895

– 2 058 142

– 1 623 570

– 3 093 992

– 5 100 492

– 625 765

– 2 683 907

Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

–1 599 551
7)

Fr.o.m. 1996 innefattas lån för broar som ersätter färjor i låneramen och från 1997 lån för tidigarelagda vägobjekt.
Under 1998 inrättades för respektive verksamhet varsitt särskilt räntekonto hos Riksgäldskontoret.
Exklusive reglering av ingångsvärde.
Avser intäkter från uppdragsverksamhet samt avgifter som redovisas på inkomsttitel.
Avser samtliga väginvesterings-, drift- och underhållsobjekt > 1 000 tkr som upphandlats före 1 januari 2000 samt
samtliga transfereringar inom storstadsöverenskommelserna för vilka avtal om utbetalning ingåtts före 1 januari 2000.
Principen för beräkning av medelantalet anställda är förändrad (enligt rekommendation från Riksrevisionsverket)
till att inkludera även visstidsanställda. I årsredovisningen för 1995 ingick endast tillsvidareanställda.
Balanserad kapitalförändring är justerad 1997 p.g.a. förändrad redovisningsprincip för pågående arbeten.
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– Bokslutskommentarer –
E 4 Stora Åby–Väderstad, E 22 Söderåkra– Hossmo och
E 4 trafikplats Hallunda, som Vägverket lånefinansierar,
aktiveras investeringskostnader och ränta löpande under
byggtid.
För de delar av vägprojekten som öppnats för trafik
inom Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna
belastar uppkomna drift- och kapitalkostnader resultatet.
Uppkomna underskott finansieras via lån i avvaktan på
slutlig finansieringslösning.

ALLMÄNT
Vägverkets årsredovisning är upprättad enligt de principer
och förordningar som gäller för statliga myndigheter. Årsredovisningen följer bestämmelserna i förordning
(1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
Resultat- och balansräkning är, förutom materiella
anläggningstillgångar, utformad och anpassad till den nya
uppställningsformen i enlighet med bestämmelserna i
bokföringsförordningen (1979:1212).
Jämförelsevärdena för 1998 har räknats om. I resultaträkningen redovisas verksamhetens kostnader indelat i
resursslag såsom personal, lokaler m.m. samt intäkter per
finansieringsform. I resultatredovisningen redovisas verksamhetens kostnader och intäkter indelat i verksamheter
och produkter och tjänster. Resultatredovisningen
omfattar dock inte uppbördsverksamheten eller den
finansiella rörelsen. Dessa redovisningar görs enligt ovan
nämnda normer.
I resultatredovisningen redovisas även intäkter, kostnader
och resultat i form av prestationer, tillståndsförändringar
och effekter. Där marknadsprissättning saknas görs i vissa
fall samhällsekonomiska kalkyler där prissättning görs
med utgångspunkt exempelvis från undersökningar om
medborgarnas betalningsvilja. För denna typ av redovisningar saknas idag nationella normer. Då uppgifterna i
dessa fall i högre grad grundats på bedömningar är osäkerheten i denna redovisning större. Om inget annat anges
sker redovisning i löpande pris.

Fördelning av indirekta kostnader i
resultatredovisningen
I resultatredovisningen sker fördelning av indirekta kostnader i förhållande till respektive verksamhets del av den
totala verksamhetsvolymen 1999. För transfereringar sker
dock inget påslag för indirekta kostnader. För uppdragsverksamheten sker påslaget för indirekta kostnader enligt
de fördelningsprinciper som ligger till grund för gällande
avgifter. Kostnader som klassas som indirekta är kostnader
för ledning, ekonomi- och personaladministration, kontorsservice, planering och uppföljning, utveckling av administrativ verksamhet samt kompetensutveckling.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Fordringar
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de
beräknas inflyta. Reservering för osäkra fordringar har
gjorts efter individuell prövning.

Intäkter, kostnader och avräkning mot anslag
I redovisningen tillämpar Vägverket kostnadsredovisning.
Detta innebär att i den anslagsredovisning som
Vägverket gör avräknas kostnader och eventuella intäkter
mot anslagen.

Varulager och förråd
Varulager och förråd värderas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde enligt
principen ”först in först ut” och verkligt värde. Först
in/först ut-principen innebär att de tillgångar som finns i
lager vid räkenskapsårets slut anses vara de sist anskaffade.
I värdet av egentillverkade varor ingår såväl direkta kostnader
som skälig andel av indirekta kostnader.

Räntebeläggning av Vägverkets
betalningsflöden
Från och med januari 1997 har Vägverkets alla anslag
(utom transfereringar och offentligrättsliga avgifter) blivit
räntebelagda.

Successiv vinstavräkning
Från och med verksamhetsåret 1997 tillämpar Vägverkets
konkurrensutsatta enheter successiv vinstavräkning.
Avräkningen sker enligt Byggentreprenörernas branschrekommendation.

Väganläggningar
Från och med räkenskapsåret 1994 redovisar Vägverket
samtliga investeringar i väganläggning som tillgång i
balansräkningen. Vid aktivering av väganläggningar tillförs
Vägverkets myndighetskapital en kapitalpost, rubricerad
Uppskrivningskapital, motsvarande de medel som tagits i
anspråk för investeringar i väganläggningar. De anslagsmedel som tillförs myndighetskapitalet reducerar Intäkter
av anslag i resultaträkningen (Not 1). De årliga avskrivningar som görs på väganläggningar belastar årets resultat.
Nästföljande år nedsätts kapitalposten Uppskrivningskapital med resultat från tidigare års avskrivningar. För
projekt inom Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna samt de fyra objekten, E 18/20 Örebro–Arboga,

Aktier och andelar
Aktier och andelar i dotterföretag har värderats enligt
kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att
dotterföretagsandelens värde i balansräkningen ändras
med förändringar i dotterföretagets egna kapital. Med
dotterföretags ”egna kapital” förstås summan av det redovisade egna kapitalet och andelen eget kapital av obeskattade
reserver. Kapitalandelsmetoden har även tillämpats på
andelar i intresseföretag. Övriga aktier och andelar är värderade till anskaffningsvärden.
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– Bokslutskommentarer –
Principerna för detta påslag har förändrats under 1999.
Tidigare års påslag innehöll både regionala och centrala
indirekta kostnader. Från och med 1999 aktiveras endast
de produktionsnära kostnaderna som till största delen
består av kostnader för beställning och uppföljning. Ingen
justering i enlighet med den förändrade principen har
gjorts i balans- och resultaträkning för 1998. Vid en
omräkning av aktiveringen för 1998 skulle påslaget ha
minskat med 381 066 tkr till 306 427 tkr. I redovisningen
sker en uppdelning på väganläggningar i dels pågående
nyanläggning, dels de som är öppnade för trafik.

Materiella anläggningstillgångar
Definitionen på materiella anläggningstillgångar är tillgångar vars anskaffningsvärde överstiger 10 tkr och som
har en bedömd livslängd på tre år eller längre och som
stadigvarande brukas i rörelsen.
Anläggningstillgångar redovisas 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 tillgångarnas anskaffningsvärde med
avskrivningstider som fastställs efter bedömning av tillgångarnas ekonomiska och tekniska livslängd. För grustag
görs avskrivning i takt med förbrukning. Avskrivningstiden
fördelar sig mellan tillgångsslagen enligt följande:
Maskiner/inventarier
Färjor
Byggnader
Markanläggningar

Avskrivning av väganläggning
För väganläggningar tillämpas schablonmässigt 40 års linjär
avskrivningstid. Avskrivningarna belastar årets resultat
men anslagsavräknas ej. På pågående nyanläggning görs
inga avskrivningar. Uppskrivningskapitalet nedsätts med
resultatet för avskrivet belopp nästföljande år.

3 – 9 år
20 – 30 år
20 – 40 år
20 år

Finansiellt leasade tillgångar
I enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till
13§ bokföringsförordningen (1979:1212) har anläggningstillgångar som innehas enligt ett finansiellt leasingavtal redovisats som anläggningstillgång och förpliktelsen
att i framtiden betala leasingavgifter som skuld. De finansiellt
leasade anläggningstillgångarna uppgår i Vägverkets
balansräkning till anskaffningsvärde om 66 191 tkr.

Väganläggningar
Investeringar i väganläggningar aktiveras årligen i
Vägverkets balansräkning. Väganläggningarna är upptagna
till anskaffningsvärdet med påslag för produktionsstöd.
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– Resultaträkning –
(tkr)

Not

1999

1998

8 829 601

8 160 870

1 664 375

1 236 339

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag

Not 1

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag

Not 25

Finansiella intäkter

Not 2

Summa verksamhetens intäkter

458 936

92 015

83 047

165 559

11 035 959

9 654 783

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal

Not 3,4

2 695 348

3 030 358

Kostnader för lokaler

Not 5

240 462

255 865

Övriga driftskostnader

Not 6

7 077 334

5 864 146

Finansiella kostnader

Not 7

150 767

157 818

Avskrivningar anläggningstillgångar

320 224

300 460

Avskrivningar väganläggningar

2 185 420

2 102 916

Summa verksamhetens kostnader

12 669 555

11 711 563

Verksamhetsutfall

– 1 633 596

– 2 056 780

10 026

– 1 362

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag
Uppbördsverksamhet

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

1 311 562

1 241 068

Intäkter av uppbörd

6 632 091

6 339 467

– 7 943 653

– 7 580 535

0

0

1 594 567

1 493 816

4 360

3 427

695

969

573

2 040

– 1 600 195

– 1 500 252

0

0

– 1 623 570

– 2 058 142

Medel som tillförts statsbudgeten från
uppbördsverksamhet
Saldo
Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten
för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Finansiella intäkter
Avsättning till/upplösning av fonder m.m.
för transfereringsändamål

Not 22

Lämnade bidrag

Not 8

Saldo

Not 9

Årets kapitalförändring
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– Balansräkning –
(tkr)

Not

1999-12-31

1998-12-31

Not 10

63 184 919

61 279 045

Not 11

11 224 588

9 785 064

74 409 507

71 064 109

TILLGÅNGAR
Väganläggningar

Väganläggningar, öppnade för trafik
Väganläggningar, pågående
nyanläggningar
Summa väganläggningar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom

Not 12

246 649

243 227

Maskiner och inventarier, installationer m.m.

Not 13

986 190

942 859

Pågående nyanläggningar

Not 14

16 635

5 814

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

226 223

244 320

Summa materiella anläggningstillgångar

1 475 697

1 436 220

29 790

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag och intresseföretag

Not 15

39 817

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 16

44

44

39 861

29 834

104 984

91 589

Summa finansiella anläggningstillgångar
Varulager m.m.

Varulager och förråd
Fordringar

Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

Not 17

Övriga fordringar
Summa fordringar

324 980

218 098

816 451

4 856 276

30 966

34 301

1 172 397

5 108 675

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader

83 594

52 195

Upplupna bidragsintäkter

Not 18

0

277

Övriga upplupna intäkter

528

424

84 122

52 896

Not 19

829 145

1 138 340

Not 20

1 870 543

– 90 219

79 986 256

78 831 444

Summa periodavgränsningsposter
Avräkning med statsverket
Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
SUMMA TILLGÅNGAR
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– Balansräkning –
(tkr)

Not

1999-12-31

1998-12-31

944 283

944 283

KAPITAL OCH SKULDER

Not 21

Myndighetskapital

Statskapital
Finansiering från statsverkets checkräkning
Uppskrivningskapital
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

Not 9

Summa myndighetskapital

0

51 425

70 340 609

66 936 283

2 414

2 414

– 1 179 545

– 625 765

– 1 623 570

– 2 058 142

68 484 191

65 250 498

917 128

735 050

Fonder

Fonder

Not 22

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret

Not 23

3 006 128

2 214 349

Övriga lån

Not 23

3 339 879

4 732 189

Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder

Not 24

Förskott från uppdragsgivare och kunder
Summa skulder

113 223

145 593

2 020 123

2 822 494

1 055 654

1 034 776

11 159

23 013

9 546 166

10 972 414

1 032 987

1 039 367

5 784

834 115

1 038 771

1 873 482

79 986 256

78 831 444

------

------

Not 25

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

Not 26

ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser

Swedish National Road Consulting AB
Garantiutfästelser

Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB

Not 26

1 385 000

1 170 000

Kapitaltäckningsgaranti SVEDAB AB

Not 26

------

------
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– Anslagsredovisning –

(tkr)

Ingående

Årets till-

Fördelade

Totalt

Netto-

Utgående

överförings-

delning enligt

anslags-

disponibelt

kostnader

överförings-

belopp

reglerings-

belopp

belopp

Not

belopp

brev

Specifikation av anslag
Anslag räkenskapsåret 1999
Utgiftsområde 22 - Kommunikationer
A

Infrastruktur

149 493

14 724 980

14 874 473

14 889 459

– 14 986

Not 27

97 438

985 242

1 082 680

1 062 775

19 905

Not 28

– 47 518

12 034 738

11 987 220

12 131 808

– 144 588

A1 Vägverket: Administration
(ramanslag)
A2 Väghållning och statsbidrag
(ramanslag)

1 Sektorsuppgifter

– 30 024

785 000

754 976

706 646

48 330

2 Statlig väghållning

– 112 775

9 816 738

9 703 963

9 868 415

– 164 452

2.1 Investeringar i nationell plan

– 218 142

2 742 000

2 523 858

2 530 073

– 6 215

2.2 Investeringar i regional plan

– 9 876

1 557 738

1 547 862

1 584 260

– 36 398

2.3 Investeringar i Södra länken
2.4 Drift och underhåll

0

400 000

400 000

400 000

0

115 243

5 117 000

5 232 243

5 354 082

– 121 839

3 Myndighetsutövning

22 174

495 000

517 174

525 457

– 8 283

4 Bidrag

73 107

938 000

1 011 107

1 031 290

– 20 183
20

4.1 Drift och byggande av enskilda vägar

82

100 000

100 082

100 062

4.2 Storstadsöverenskommelser

0

488 000

488 000

488 000

0

4.3 Kollektivtrafikanläggningar

21 352

146 000

167 352

113 558

53 794

4.4 Förbättring av miljö och trafiksäkerhet

36 783

104 000

140 783

116 109

24 674

4.5 Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken

14 890

100 000

114 890

213 561

– 98 671

A4 Investeringar samt drift och underhåll
av statliga järnvägar (ramanslag)

4 Väghållning och statsbidrag (1998)
A5 Från EG-budgeten finansierade stöd till

0

11 992

11 992

0

0

11 992

11 992

0

Not 29

transeuropeiska nätverk (ramanslag)

2 Vägverket (ram)
A6 Nationellt investeringsprogram för infra-

11 992

11 992

87 581

105 000

192 581

82 884

109 697

87 581

105 000

192 581

82 884

109 697

Not 30

strukturutveckling (obetecknat anslag)

0

1 600 000

1 600 000

1 600 000

0

1 Stockholmsregionen

0

1 100 000

1 100 000

1 100 000

0

2 Göteborgsregionen

0

500 000

500 000

500 000

0

10 987

39 357

49 553

37 105

12 448

Utgiftsområde 6 - Totalförsvar
B

Vissa funktioner inom det civila
försvaret

B9

Funktionen transporter (ramanslag)

Not 31

– 791

10 987

39 357

– 791

49 553

37 105

12 448

3 Vägverket: Försvarsuppgifter

10 987

39 357

– 791

49 553

37 105

12 448

Totalt anslag 1999

160 480

14 764 337

– 791

14 924 026

14 926 564

– 2 538
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Redovisning mot inkomsttitlar
Beräknat

Utfall

Beräknat

Utfall

belopp

Inkomster

belopp

Inkomster

1999
1423

Försäljningsskatt på motorfordon

1461

Fordonsskatt

1461

01 Fordonsskatt

1461

02 Saluvagnsskatt

2511

Ansökningsavgifter

2533

Vägavgifter

2534

Vissa avgifter för registrering av

1999

229 265

2534

05 Övrigt

6 402 826

2534

06 Registerhållningsavgifter

2534

07 Skyltar m.m.

2624

Inkomster av uppbörd av

6 395 748
7 078
13 000

12 390
576 773

körkort och motorfordon

549 139

2534

01 Dispens enligt bilavgaslagen

2534

02 Auktorisation av fordonstillverkare m.m.

1 100

832

2534

03 Auktorisation av yrkesförare m.m.

8 700

11 152

2534

04 Auktorisation av andra förare

214 600

253 000

300

481

284 900

219 994
63 526

felparkeringsavgifter

45 091

2711

Restavgifter och dröjsmålsavgifter

32 586

2811

Övriga inkomster av statens verksamhet

16 000

6511

Bidrag till transeuropeiska nätverk

79 583

154

Totalt inkomsttitlar 1999
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7 943 653

– Finansieringsanalys –
(tkr)

1999

1998

– 10 163 911

– 9 342 391

DRIFT

Kostnader exklusive avskrivningar m.m.
Finansiering genom avgifter och bidrag:

Intäkter av avgifter och ersättningar
Intäkter av bidrag
Övriga intäkter

1 664 376

1 221 628

458 936

92 300

93 073

2 216 385

165 559

1 479 487

Finansiering från statsbudgeten:

Medel som erhållits från statsbudgeten för drift
Underskott/överskott av medel från driften

Minskning av lager

8 829 601

8 160 870

882 075

297 966

– 13 395

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

2 732 903

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

– 411 783

3 969
– 4 220 371
2 307 725

1 346 522 – 2 869 880

3 189 800

– 2 571 914

Investering i finansiella tillgångar

– 10 026

– 16 000

Investering i materiella tillgångar

– 362 109

– 351 938

– 372 135

– 367 938

KASSAFLÖDE TILL/FRÅN DRIFT

INVESTERING I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Summa investeringsutgifter
Finansiering av investeringar:

Lån från Riksgäldskontoret
- amorteringar
Andra långfristiga lån
- amorteringar

556 239

575 839

– 515 239

– 499 839

182 651

152 288

– 3 421

Pågående nyanläggningar

220 230

– 5 169

223 119

– 10 821

Försäljning av anläggningstillgångar

24 674

25 833

234 083

248 952

– 138 052

– 118 986

– 1 520

– 22 704

– 139 572

– 141 690

Medel som tillförts för finansiering av
investeringsverksamhet
Underskott av medel i investeringsverksamheten

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGSVERKSAMHET
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FINANSIERINGSANALYS forts.

1999

1998

Investering i väganläggningar

– 5 187 398

– 7 123 959

Summa investeringsutgifter

– 5 187 398

– 7 123 959

INVESTERING I VÄGANLÄGGNINGAR

Finansiering av investeringar:

Lån från Riksgäldskontoret

750 779

- amorteringar
Andra långfristiga lån
- amorteringar

659 195

0

0

940 690

1 149 472

– 2 211 062

Tillförda driftmedel

– 519 593

– 15 297

1 793 370

4 502 397

5 296 760

3 982 804

7 090 130

– 1 204 594

– 33 829

298 724

495 354

– 905 870

461 525

Medel som tillförts för finansiering
av investeringsverksamhet

Överskott av medel i investeringsverksamheten

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL INVESTERING
I VÄGANLÄGGNINGAR
UPPBÖRDSVERKSAMHET

Avgiftsinkomster som inte disponeras
av myndighet

1 311 562

Erhållen uppbörd

6 632 091

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Kassaflöde från uppbördsverksamhet

1 241 068
7 943 653

6 339 467

7 580 535

905

– 533

7 944 558

7 580 002

– 7 943 653

– 7 580 535

905

– 533

Medel som tillförts statsbudgeten
från uppbördsverksamhet
KASSAFLÖDE TILL/FRÅN UPPBÖRDSVERKSAMHET
TRANSFERERINGAR

Utbetalade bidrag

– 1 600 195

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

– 1 493 816

– 493 696

– 33 460
– 2 093 891

– 1 527 276

5 628

0

1 594 567

1 493 816

KASSAFLÖDE TILL/FRÅN TRANSFERERINGAR

– 493 696

– 33 460

Förändring av likvida medel

1 651 567

– 2 286 072

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

1 048 121

3 334 194

Kassaflöde från transfereringar

Övriga erhållna medel m.m.
Medel som erhållits från SB för finansiering
av bidragsutbetalningar

Minskning av tillgodohavande hos
Riksgäldskontoret

1 960 762

– 242 777

Ökning/minskning av fordran på Statsverket

– 309 195

– 2 043 295

Summa förändring av likvida medel

1 651 567

– 2 286 072

2 699 688

1 048 121

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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NOTER (tkr)

STYRELSELEDAMÖTERNAS ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG:

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag för
driftsverksamhet
Anslagsmedel som tillförts
myndighetskapital för aktivering
av väganläggningar
Redovisade intäkter av anslag
enligt resultaträkning

1999

1998

13 331 997

13 457 630

VD Landstingsförbundet. Ordförande i Delegationen för ekologisk upphandling (EKU-delegationen). Styrelseledamot i Svenska Spel AB, ÖCB.
och Alexandriainstitutet.

– 4 502 396

– 5 296 760

Jan Brandborn (generaldirektör)

8 829 601

8 160 870

Not 2 Finansiella intäkter

1999

1998

Ränteintäkter
Ränteintäkter från RGK
Summa
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

422
843
265
782
047

1 540
163 637
165 177
382
165 559

1999

1998

Personalkostnader
3 058 348
Aktiverad personalkostnad avseende
väganläggningar
– 363 000
2 695 348

3 185 255

80
81
1
83

Monica Sundström (ordförande)

Ordförande i Nordiska Vägtekniska Förbundet och WERD, Western
European Road Directors. Styrelseledamot i SVEDAB, Öresundskonsortiet.
Kammarkollegiets Riskhanteringsdelegation, TFK - Föreningen för transportforskning och PIARC. Executiv Committee, World Road Association.
Lennart Hagelin (vice ordförande)

Styrelseordförande i Skyllbergs Bruks AB och Tekniska Museet i Stockholm.
Vice ordförande Uppsala Universitet. Styrelseledamot i Skandia-Banken.
Anitha Bondestam

Not 3 Kostnader för personal

President för Kammarrätten i Göteborg. Styrelseledamot i SVEDAB
och Teracom AB.
Nina Jarlbäck

– 154 897
3 030 358

Kommunalråd i Eskilstuna kommun. Ledamot i Länsstyrelsens styrelse i
Södermanlands län.Ordförande i Eskilstuna Energi & Miljö AB. Styrelseledamot i Eskilstuna kommunföretag AB, Fort V, Folksam, Kooperativa
Förbundet, Energimyndigheten, Mellankraft AB och Strängnäs Energi AB.

Not 4 Övriga upplysningar

Enligt Vägverkets regleringsbrev för budgetåret 1999 ska Vägverket
redovisa omfattningen av följande verksamhet:

Agneta Ståhl

1999

1998

Forskning och utveckling
249 865
Representation
5 585
Utrikes tjänsteresor
9 977
Polisens merkostnader för kvalitetskontroll
av trafiken m.m. som betalas av Vägverket
62 293
Summa
327 720

228 592
5 402
9 456

Docent, Institutionen för trafikteknik, LTH, Lunds universitet. Ledamot i Forskningsutbildningsnämnden, Lunds Tekniska Högskola, medlem i ett flertal kommittéer
inom Transport Research Board, National Research Council, USA.

63 316
306 766

Mats Lindberg

Löner och skattepliktiga förmåner, tkr

1999

1998

70
35
35
0
37
35
35
20
35
1 269
1 571

70
35
35
36
37
35
35
0
50
1 185
1 518

1 989 375

1 956 308

Totalt löner och skattepliktiga förmåner 1 990 946

1 957 826

Riksdagsledamot. Ordförande i Norrlandsfonden. Styrelseledamot i
KonfTel AB och Småföretagsinvest AB.
Anders Olsson

Monica Sundström (ordförande)
Anitha Bondestam
Lennart Hagelin
Gun Hägglund (slutat)
Nina Jarlbäck
Mats Lindberg
Anders Olsson
Håkan Samuelsson (ny ledamot)
Agneta Ståhl
Jan Brandborn (generaldirektör)
Summa styrelse och generaldirektör

Logistikchef, SSAB Tunnplåt. Ordförande i Swedish Shippers´ Council.
Vice ordförande i Stiftelsen Teknikdalen, Borlänge. Styrelseledamot i
Oxelösunds Hamn AB, TFK - Föreningen för transportforskning, SINO
Staal A/S, Danmark.
Håkan Samuelsson

Direktör, Scania. Styrelseledamot i Scania Parts Logistics AB,
Sweden, Scania Busser Silkeborg A/S, Denmark, Scania Production
Angers S.A., France, Scania Deutschland GmbH, Scania France
S.A., Scania Latin America Ltda och Scania Nederland B.V.
Not 5 Kostnader för lokaler

Till övriga anställda

Lokalkostnader
Aktiverad lokalkostnad
avseende väganläggningar
Redovisade kostnader för lokaler

Generaldirektörens förordnande är sex år och gäller till den 14 juli 2001.
Generaldirektören är styrelserepresentant i SVEDAB, Öresundskonsortiet
AB samt i TFK och ledamot av Kammarkollegiets Riskhanteringsdelegation.
Generaldirektören har rätt till en chefspension efter 12 år i tjänsten vid
avgång före 65 års ålder enligt förordning (SFS 1995:1038) om statliga
chefspensioner.

Not 6 Övriga driftskostnader

Övriga driftskostnader
Aktiverade driftskostnader
avseende väganläggningar
Redovisad driftskostnad

1999

1998

255 462

275 368

– 15 000
240 462

– 19 503
255 865

1999

1998

12 035 370

12 310 621

– 4 958 037
7 077 334

– 6 446 475
5 864 146

Posten Övriga driftskostnader består av Vägverkets kostnader för verksamheten som inte är aktiverad i väganläggningar och ej heller hänförs till personal- och lokalkostnader.
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Not 7 Finansiella kostnader

1999

1998

Räntekostnader
128 939
Räntekostnader till Riksgäldskontoret
105 790
Aktiverade räntekostnader
Väganläggningar, lån Riksgäldskontoret – 36 327
Väganläggningar, övrigt lån
– 54 200
Summa
144 202

188 783
84 650

Not 10 Väganläggningar, öppnade för trafik

Finansiella kostnader

1999-12-31

Övriga finansiella kostnader
- utomstatliga
Aktiverade övriga kostnader
- Övrigt lån
Summa
Summa finansiella kostnader

Statliga myndigheter/
internationella organisationer
Statliga bolag och affärsverk
Kommuner
Privata och kommunala företag/
organisationer
Organisationer/ideella föreningar
Övriga
Summa

– 16 471
– 100 760
156 202

11 243

7 536

– 4 679
6 564
150 767

– 5 921
1 615
157 818

1999

1998

23 333
52 037
452 591

20 014
59 130
381 643

Not 8 Lämnade bidrag

Ingående anskaffningsvärde
88 537 733
Tillkommer öppnat för trafik under året 4 091 292
Ackumulerat anskaffningsvärde
92 629 025
Ackumulerade avskrivningar
– 29 444 106
Bokfört värde
63 184 919

Not 11 Väganläggningar,

1998-12-31

Not 12 Byggnader, mark och

785
530
091
224

064
816
292
588

7
7
– 5
9

944
024
183
785

077
731
744
064

1999-12-31

1998-12-31

835 165
– 647 547
187 618

846 474
– 663 739
182 735

annan fast egendom

693
229
148
1 600

Resultat uppdragsverksamhet
20
Utnyttjande av ack. uppdragsmedel
för verksamhet
– 67
Resultat uppdragsverksamhet korrigering
produktionens resultat 1997
Resultat räntekonto
67
Utnyttjande av ack. räntemedel
för verksamhet
– 130
Resultat resultatandelar dotterföretag
10
Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna:
- Årets underskott
– 107
- Upplösning av balanserat underskott
finansierat från anslag
732
Avskrivning anslagsfinansierade
väganläggningar
– 2 147
Årets kapitalförändring
– 1 623

850
510
874
195

176
731
125
1 493

Byggnader

260
013
756
816

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

I det bokförda värdet ingår investeringar i byggnader som ej ägs av
Vägverket med 1 159 tkr. I anskaffningsvärdet har finansiellt leasade
byggnader tagits upp som anläggningstillgång med 66 191 tkr.
Mark och markanläggningar

1999

1998

034

13 545

784
0
744

– 10 600
139 225

768
026

– 1 362

1999-12-31

Anskaffningsvärde, mark
30
Anskaffningsvärde, markanläggningar 105
Ackumulerade avskrivningar,
markanläggningar
– 79
Bokfört värde
56
Grustag

Markvärde
Kvantitetsvärde
Bokfört värde

1998-12-31

252
077

31 051
106 423

299
030

– 80 325
57 149

1999-12-31

1998-12-31

30
2 971
3 001

30
3 313
3 343

246 649

243 227

1999-12-31

1998-12-31

3 257 528
– 2 485 943
771 585

3 109 561
– 2 341 109
768 452

537 457
– 322 852
214 605

473 918
– 299 511
174 407

986 190

942 859

Summa byggnader, mark och

657

– 123 544

814

0

979
570

– 2 075 406
– 2 058 142

annan fast egendom
Not 13 Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Årets resultat uppdragsverksamhet fördelas enligt följande:
300
200
500
958
021
153
907
039

1999-12-31

Ingående anskaffningsvärde
9
Tillkommer årets anskaffning
5
Avgår öppnat för trafik under året – 4
Bokfört värde
11

Årets kapitalförändring har uppkommit på följande sätt:

1 099
48
16
6
4
55
19
1 250

198
535
733
687
046

pågående nyanläggning

Not 9 Årets kapitalförändring

Produktion
Konsult
Färjerederiet
VUC
Trafikdata
Trafikregistret
Övriga
Summa

558
979
537
258
279

Årets avskrivningar uppgår till 2 185 418 tkr (1 872 848 tkr).
Under 1998 fördes redovisningen av väganläggningar ut regionalt.
I samband med detta korrigerades anskaffningsvärdet. Korrigeringen
redovisades under posten Tillkommer öppnat för trafik under året.

1998 års värde i Resultaträkningen är korrigerat med 6 436 tkr
p.g.a. förändrad redovisning av skyltfonden. Se not 22.

Intäkter

1998-12-31

83
4
88
– 27
61

Färjor

Kostnader

Resultat

–1 098 600
–45 500
–15 700
–6 326
–915
–48 575
–14 389
–1 230 005

700
700
800
632
106
578
518
034

2

3
6
5
20

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Summa maskiner och inventarier
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Not 14 Pågående nyanläggningar

1999-12-31

1998-12-31

3 901

2 421

573

548

6 622

2 213

5 539
16 635

632
5 814

Not 20 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Maskiner och inventarier

- Anskaffningsvärde

Räntekonto

1999-12-31

1998-12-31

1 870 543

– 90 219

Färjor

- Anskaffningsvärde

Saldot på räntekontot består till 100% av anslagsmedel. Under 1999
har Riksgäldskontoret reglerat Vägverkets fordran ingångsvärde på
räntekonto. Se not 17.

Byggnader

- Anskaffningsvärde
Mark och markanläggningar

- Anskaffningsvärde markanläggningar
Summa pågående nyanläggningar:

Not 21 Myndighetskapital
Statskapital

Not 15 Andelar i dotterföretag och intresseföretag
Antal Procentuell

Nominellt

Bokfört

andel av

värde tkr

värde tkr

Uppskriv-

Balanserad

Totalt

andel i

nings-

kapital-

kapital

dotter- och

kapital

förändring

intresseföretag
Ingående eget

aktiekapital

Swedish National Road
Consulting AB (SweRoad) 2 000
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
4 000
Summa

Resultat-

kapital 1999-01-01
enligt fastställd

100

2 000

32 403

balansräkning för
föregående år

50

4 000

944 283

2 414

66 936 283

–2 632 482 65 250 498

4 502 397

4 502 397

407 000

407 000

Tillförda anslags-

7 414
39 817

medel avseende
anslagsavräknade
investeringar i

Det bokförda värdet avseende SweRoad består av köpeskilling 16 000 tkr,
samt bolagets resultatandel för 1998, 6 377 tkr, samt 1999 års
resultatandel 10 026 tkr.

väganläggningar
Uppskrivning av
bidragsfinansierad
väganläggning

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Antal

Wallininstitutet Utbildning AB

Procentuell

Nominellt

Bokfört

andel av

värde

värde

aktiekapital

tkr

tkr

10

66

44

66

Nedsättning av vägkapital med balanserade avskrivningar

–1 504 784

1 504 784

0

– 51 425

– 51 425

– 422

– 709

Överföring till avräkning mot statsverket (IB)

Not 17 Fordringar hos andra myndigheter
1999-12-31

1998-12-31

816 451

4 856 276

Komplettering balanserad kapitalförändring
Årets kapitalförändring

Under året (1999-06-11) har Riksgäldskontoret reglerat Vägverkets
fordran på totalt 3 999 734 tkr. I posten 1999 ingår fordran på
Riksgäldskontoret med totalt 366 481 tkr, varav 347 406 tkr avser
avräkning av a conto-betalda anslagsmedel 1999. 14 631 tkr avser
upplupna ej betalda ränteintäkter på räntekonto sista kvartalet 1999
samt 4 444 tkr avser räntejustering beräknad efter anslagsutfall 1999.
Not 18 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetald fordonsskatt
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

1999-12-31

34
2
47
84

258
255
609
122

Not 19 Avräkning med statsverket

Ingående balans
Korrigering IB
Avräknat mot statsbudgeten
- Anslag
- Inkomsttitlar
Avräknat mot statsverkets checkräkning
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto
- Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel
- Uppbördsmedel m.m.
- Transfereringar m.m.
- Ingångsvärde på räntekonto
Utgående balans

–1 623 570 –1 623 570

Utgående eget kapital
1999-12-31

944 283

2 414 70 340 609 –2 803 115 68 484 191

Statskapital

T.o.m. 1989 har avskrivningar på anläggningstillgångar baserats på tillgångarnas återanskaffningsvärden. Indexavskrivningarna motsvarar den
del som överstiger avskrivningar enligt plan på ursprungliga anskaffningsvärden.
Indexavskrivningarna har anslagsavräknats i den takt de bokförts.

1998-12-31

23
2
26
52

– 287

537
366
993
896

Ackumulerade indexavskrivningar på:

Maskiner och inventarier
Byggnader och övrig fast egendom
Summa

1999

1 138 340
– 51 425

1999-12-31

1998-12-31

693 689
250 594
944 283

693 689
250 594
944 283

Enligt regeringsbeslut 1999-12-19 har indexavskrivningarna avvecklats
per 2000-01-26.

14 926 564
– 7 943 653

Not 22 Fonder

1999-12-31

1998-12-31

23 798
4 360
695
– 5 628
– 573
23 225

25 838
3 427
969
– 6 436
– 2 040
23 798

Skyltfonden

– 12 217 752
-----9 896 669
– 4 919 598

Ingående balans
Inbetalningar under året
Årets ränta
Transfereringar
Upplösning av fond
Utgående balans

829 145
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Not 22 forts.

Not 25 Periodavgränsningsposter

Bilskrotningsfonden

Specifikation upplupna kostnader:

Ingående balans
Inbetalningar under året
Transfereringar
Utgående balans
Totalt fonder

711
264
– 81
893
917

252
181
530
903
128

558
224
– 71
711
735

Upplupna kostnader för
anställda (semesterlöneskuld)
Upplupna kostnader för anställda (övrigt)
Upplupna kostnader för marklösen
Övriga upplupna kostnader för
levererade varor och tjänster
Upplupna räntekostnader
Återställande av grustag
Summa upplupna kostnader
1

964
191
903
252
050

Balanserade medel avseende personliga skyltar, 23 225 tkr, disponeras
för främst trafiksäkerhetsändamål. Bilskrotningsfonden, 893 903 tkr,
består av saldot mellan ackumulerade avgiftsinbetalningar vid nybilsförsäljning och premieutbetalningar vid skrotning av fordon. Fonden administreras för Naturvårdsverkets räkning.
Not 23 Lån

1999-12-31

1999-12-31

308 870
165 016
257 505
240
27
33
032

Övriga förutbetalda intäkter

1998-12-31

491
820
285
987

1998-12-31

304 872
136 345
336 602
197
30
33
1 039

451
296
801
367

5 784

834 115

Totalt summa periodavgränsningsposter 1 038 771

1 873 482

Lån i Riksgäldskontoret

Ingående balans lån Riksgäldskontoret 2 214 348
Under året nyupptagna lån
827 400
Årets amorteringar
– 35 620
Summa
3 006 128

1 479
769
– 34
2 214

154
500
305
349

I posten Övriga förutbetalda intäkter ingår under 1998 intäkter från
Stockholms stad à 827 000 tkr avseende Stockholms stads del av
Södra länken. Under 1999 har Vägverket intäktsfört bidraget 407 000
tkr som intäkter av bidrag i resultaträkningen.

Beviljad låneram uppgår till 2 969 000 000 kr. Lån för utbyggnad av
E 6 Stenungsund–Ljungskile (928 493 tkr) ingår ej i beviljad låneram.

Not 26 Ansvarsförbindelser och garantiutfästelser

Banverket och Vägverket har iklätt sig rollen som statens garant innebärande
borgen såsom för egen skuld till Svensk-Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB).
Garantin är begränsad till högst 1 900 miljoner kronor. Vägverkets betalningsansvar är begränsat till 50 procent av ovannämnda belopp. Vid årets
utgång uppgick Vägverkets garantiutfästelse till 1 385 miljoner kronor.
Borgen och garantin har övertagits av Riksgäldskontoret, som samtidigt
fått rätt att disponera medel från anslagsposter på anslagen A4
Banverket: Banhållning och A2 Vägverket: Väghållning och statsbidrag
att användas för att dels täcka förluster vid infriande av kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB, dels eventuella förluster i samband med Riksgäldskontorets utlåning till SVEDAB.

Lån upptagna för finansiering av:

Varulager och förråd
Väganläggningar
Övriga anläggningstillgångar
Summa
Övriga lån

Skulder till Stockholmsleder AB
och Göteborgs Trafikleder AB
Summa

115
2 643
248
3 006

000
128
000
128

96
1 892
226
2 214

000
349
000
349

1999-12-31

1998-12-31

3 339 879
3 339 879

4 732 189
4 732 189

940 690

1 149 471

– 2 333 000

0

Not 27 Anslaget A1 Vägverket Administration

Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar

Anslagskrediten för anslaget A1 Vägverket Administration som enligt
ändring av regleringsbrev för budgetåret 1999 avseende Vägverket,
m.m. regeringsbeslut I 22 1999-12-09 uppgår till 49 262 tkr har ej
utnyttjats. Vägverket disponerar det totala ingående anslagssparandet
från 1998 för anslaget A1 Vägverket Administration enligt
regeringsbeslut I 19 1999-12-09.

Skulden avser finansiering av delar inom de särskilda trafiklösningarna i Stockholm (3 079 141 tkr) och Göteborg (260 737 tkr).
Not 24 Övriga skulder

Personalens källskatt
Beviljade ej utbetalda bidrag
Innehållna garantibelopp
Felparkeringsavgifter
Förskottering av investeringsobjekt
Övriga långfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

1999-12-31

63
14
251
19
172
53
481
1 055

282
063
717
321
517
697
058
654

1998-12-31

78
507
246
22
50
56
72
1 034

300
758
490
799
579
545
305
776

Not 28 Anslaget A2 Väghållning och statsbidrag

Utnyttjandet av anslagskrediterna för anslaget A2 Väghållning och
statsbidrag redovisas nedan med uppgift om anslagskreditens storlek enligt ändring av regleringsbrev för budgetåret 1999 avseende
Vägverket, m.m. regeringsbeslut I 22 1999-12-09.
Utnyttjat
Disponibelt, tkr

Anslagsposten 1
Delposten 2.1
Delposten 2.2
Delposten 2.4
Anslagsposten 3
Delposten 4.3
Delposten 4.4
Delposten 4.5
Totalt

Förskottering från kommuner m.fl., 172 517 tkr, avser tidigareläggning
av vägobjekt. Kommun eller annan trafikhuvudman står för finansieringen fram till det år objekten finns med i fastställd plan.
Lån hos SPP, 53 697 tkr, avser nuvärdet av framtida förpliktelser
att betala leasingavgifter för finansiellt leasade anläggningstillgångar
(se även Not 12, Byggnader). Det leasingavtal som tecknats med
SPP löper mellan åren 1992 och 2012 och har en återstående
avtalstid om 13 år. Enligt leasingavtalet utgår leasingavgift i form
av successivt ökande årshyror. För 1999 är årshyran 6 164 tkr för
att år 2012 ha ökat till 14 068 tkr.
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118
247
114
511
75
14
10
155
1 247

500
900
700
700
000
700
400
000
900

under 1999, tkr

– 6
– 36
– 121
– 8

– 98
– 271

0
215
398
839
283
0
0
671
406

Ej utnyttjat, tkr

118
241
78
389
66
14
10
56
976

500
685
302
861
717
700
400
329
494

– Noter –
I ändring av regleringsbrev för budgetåret 1999 avseende
Vägverket, regeringsbeslut I 12 1999-04-22, har regeringen för
anslaget A2 Väghållning och statsbidrag angett villkoret att
"Vägverket får totalt belasta anslaget inklusive anslagskrediter med
högst 11 895 000 tkr år 1999". Vägverket har totalt belastat detta
anslag med 12 131 808 tkr. Vägverket har därigenom överskridit
denna restriktion med 236 808 tkr.
Enligt regleringsbrev för budgetåret 1999 avseende Vägverket
regeringsbeslut 65 (1998-12-17) får Vägverket använda medel
från delposten 2.1 Investeringar i nationell plan för att täcka kostnader för räntor och amortering av upptagna lån för väg E 6 delen
Stenungsund–Ljungskile, väg E 18/20 delen Örebro–Arboga, väg E 4
delen Stora Åby–Väderstad, väg E 22 delen Söderåkra–Hossmo samt
väg E 4 trafikplats Hallunda. För väg E 6 delen
Stenungsund–Ljungskile har 29 015 tkr utnyttjats för amortering av lån.
Från delposten 2.2 Investeringar i regional plan har 14 012 tkr
utnyttjats för återbetalning av lån avseende Rödö.
Från delposten 2.3 Investeringar i Södra länken har 400 000 tkr
utnyttjats för amortering av lån avseende Södra länken.
Från delposten 2.4 Drift och underhåll har 6 145 tkr utnyttjats för
amortering av lån avseende Rödö/Vätö.
Vägverket disponerar det totala ingående anslagssparandet från
1998 på anslagsposterna 3, 4.3, 4.4 och 4.5 för anslaget A2
Väghållning och statsbidrag enligt regeringsbeslut I 19 1999-06-10.

1999 års bidrag från EU för byggande av Öresundsbron – 51 912 tkr –
som har betalats direkt till SVEDAB 1999 har bokförts av Vägverket,
dels som en belastning av anslaget, dels som en kreditering av
inkomsttiteln 6511.
Anslagskrediten för anslaget A5 Från EG-budgeten finansierade
stöd till transeuropeiska nätverk på högst 5% av anslagspostens
storlek – 5 250 tkr – har ej utnyttjats.
Not 30 Anslaget A6 Nationellt investeringsprogram för
infrastrukturutveckling

Från anslagsposten 1 Stockholmsregionen har 400 000 tkr utgått
som ersättning till kommuner för vissa väganknutna miljöinvesteringar
och 700 000 tkr utnyttjats för återbetalning av lån som finansierat
balanserat underskott för Stockholmsprojekten.
Från anslagsposten 2 Göteborgsregionen har 467 186 tkr utnyttjats
för amortering av lån för Göteborgsprojekten, 32 814 tkr utnyttjats
för återbetalning av lån som finansierat balanserat underskott för
Göteborgsprojekten.
Not 31 Anslaget B9.3 Vissa funktioner inom det civila försvaret:
Funktionen transporter

Vägverket har minskat det totalt disponibla anslagsbeloppet med
791 tkr som fördelning till annan myndighet i enlighet med Beslut
om disposition av anslagssparande regeringsbeslut 39 1999-06-23
Fö 1999/1218/ESU Fö 1999/1418/CIV.

Not 29 Anslaget A5 Från EG-budgeten finansierade stöd till
transeuropeiska nätverk

Disponibla medel per 1999-12-31 utgörs av, tkr
resterande disponibla medel från 1998
bokfört på inkomsttiteln 6511 1999
årets utfall anslaget A5 1999
Totalt disponibelt 1999-12-31

4
79
– 82
1

813
583
884
512
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION
AV RESULTAT I UPPDRAGSVERKSAMHETEN
Av årets kapitalförändring om –1 623 570 tusen kronor
avser 20 034 tusen kronor resultat av uppdragsverksamheten. Det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten uppgår sammanlagt till –6 905 tusen kronor.
Vägverkets styrelse och generaldirektör föreslår att
• det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten

i resultatenheterna om –19 001 tusen kronor balanseras
i ny räkning för att täckas av framtida överskott inom
ramen för resultatenheternas verksamhet.
• det ackumulerade resultatet av den övriga uppdragsverksamheten om 12 036 tusen kronor balanseras i ny räkning
för att disponeras för drift- och underhållsverksamhet.

Borlänge den 24 februari 2000

Monica Sundström
Ordförande

Jan Brandborn
Generaldirektör

Anitha Bondestam

Lennart Hagelin

Håkan Samuelsson

Nina Jarlbäck

Mats Lindberg

Anders Olsson

Agneta Ståhl

Regeringen
Näringsdepartementet

16 mars 2000

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VÄGVERKET
RRV lämnar följande upplysning:
Genom ändring 1999-04-22 av regleringsbrevet för
innevarande år minskades anslagskrediten med cirka 1,2
miljarder. Vägverkets svårigheter att med tillräcklig säkerhet prognostisera anslagsutfallet framgår av sidan 49 sjunde och åttonde stycket i årsredovisningen.
RRV har följande invändning beträffande förvaltningen:
Anslaget 22 A 2 Väghållning och statsbidrag har av
Vägverket belastats med cirka 236,8 mkr utöver tillåtet
belopp enligt villkor i ändring av regleringsbrevet av
1999-04-22.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning m.m., regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten. RRV
bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Revisionsdirektör Bertil Forsslundh har beslutat i
detta ärende. Auktoriserade revisorn Leif Lundfors har
varit särskilt förordnad föredragande.
Avdelningsdirektör Anders Berg har medverkat vid den
slutliga handläggningen. Revisionschef Filip Cassel har
deltagit i den slutliga handläggningen.

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Vägverkets (VV)
årsredovisning, daterad 2000-02-24, underliggande redovisning och ledningens förvaltning för räkenskapsåret 1999.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten
bedrivs effektivt och författningsenligt. I ansvaret ingår
att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av
verksamheten i årsredovisningen.
Det är RRV:s ansvar att enligt god revisionssed granska
myndighetens årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om redovisningen är tillförlitlig
och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens
förvaltning står i överensstämmelse med tillämpliga
föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta
innebär att revisionen har planerats och genomförts i
syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida
årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har
sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och
förvaltningsbeslut.
Genomförd revision har gett en rimlig grund för
nedanstående uttalande.
Bertil Forsslundh
Revisionsdirektör, Auktoriserad revisor

Leif Lundfors
Auktoriserad revisor

68

– Sammanställning myndighet – bolag –
Vägverket har under 1999 direkt och indirekt innehaft bolag med verk-

Andel

Andel

samhet som faller inom Verkets uppgifter. För att ge en samlad bild av

BOLAG

av aktiekapital

av aktiekapital

verksamhetens omfattning lämnas här en sammanställning omfattande

1999-12-31

1998-12-31

100%

100%

50%

50%

resultat- och balansräkning för myndigheten och bolag.
Swedish National Road Consulting AB

Sammanställningen är upprättad efter redovisningsrådets rekommendation
om koncernredovisning och omfattar Vägverket samt de bolag där

SVEDAB enligt kapitalandelsmetod

Vägverket direkt eller indirekt äger mer än hälften av aktiernas röstvärde.
I sammanställningen har följande bolag konsoliderats:

Resultaträkning myndighet – bolag
(tkr)

1999

1998

Intäkter av anslag

8 829 601

8 160 870

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

1 735 769

1 303 012

Verksamhetens intäkter

Intäkter av bidrag

458 936

92 015

Finansiella intäkter

83 766

165 178

11 108 072

9 721 075

2 728 077

3 065 978

241 522

258 088

Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader

7 101 172

5 895 813

Finansiella kostnader

150 848

157 931

Avskrivningar anläggningstillgångar

320 616

300 856

Avskrivningar väganläggningar

2 185 420

2 102 916

Summa verksamhetens kostnader

12 727 655

11 781 582

Verksamhetsutfall

– 1 619 583

– 2 060 507

0

0

Resultat från andelar i dotterföretag och
intresseföretag
Uppbördsverksamhet

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

1 311 562

1 241 068

Intäkter av uppbörd

6 632 091

6 339 467

– 7 943 653

– 7 580 535

0

0

1 594 567

1 493 816

4 360

3 427

695

969

Medel som tillförts statsbudgeten från
uppbördsverksamhet
Saldo
Transfereringar

Medel som erhållits från statsbudgeten
för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Finansiella intäkter
Avsättning till/upplösning av fonder m.m.
för transfereringsändamål
Lämnade bidrag
Saldo
Årets skattekostnad
Årets kapitalförändring

69

573

2 040

– 1 600 195

– 1 500 252

0

0

– 3 987

444

– 1 623 570

– 2 060 063

– Balansräkning myndighet – bolag –
(tkr)

1999-12-31

1998-12-31

Väganläggningar, öppnade för trafik

63 184 919

61 279 045

Väganläggningar, pågående nyanläggningar

11 224 588

9 785 064

74 409 507

71 064 109

Byggnader, mark och annan fast egendom

246 649

246 072

Maskiner och inventarier, installationer m.m.

987 452

947 328

16 635

0

TILLGÅNGAR
Väganläggningar

Summa väganläggningar
Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar
Förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

226 223

244 320

Summa materiella anläggningstillgångar

1 476 959

1 437 720

Aktier i dotterföretag och intresseföretag

7 415

7 414

Andra långsiktiga värdepappersinnehav

44

830

7 459

8 244

104 984

91 589

Finansiella anläggningstillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar
Varulager m.m.

Varulager och förråd
Fordringar

Kundfordringar

341 797

232 631

Fordringar hos andra myndigheter

816 451

4 856 276

Övriga fordringar
Summa fordringar
Periodavgränsningsposter
Avräkning med statsverket

33 661

35 230

1 191 909

5 124 137

88 993

57 419

829 145

1 138 340

1 870 543

– 90 219

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga kortfristiga placeringar

3 988

Likvida medel
Summa kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
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20 851

6 709

1 891 394

– 79 522

80 000 350

78 842 036

– Balansräkning myndighet – bolag –
(tkr)

1999-12-31

1998-12-31

944 283

944 283

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

Statskapital
Finansiering från statsverkets checkräkning
Uppskrivningskapital
Resultatandelar i dotter- och intresseföretag

0

51 425

70 340 609

66 936 283

2 414

2 414

Balanserad kapitalförändring

-1 179 540

-623 844

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

-1 623 570

-2 060 063

68 484 196

65 250 498

917 128

735 050

Lån i Riksgäldskontoret

3 006 128

2 214 349

Övriga lån

3 339 879

5 574 362

Summa myndighetskapital
Fonder

Fonder
Skulder m.m.

Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Förskott från uppdragsgivare och kunder

113 223

279 070

2 017 260

2 677 919

4 072

20

1 063 098

198 228

11 786

23 164

Summa skulder m.m.

9 555 446

10 967 112

Periodavgränsningsposter

1 043 580

1 889 376

80 000 350

78 842 036

0

7 600

1 385 000

1 170 000

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA PANTER

Företagsinteckningar
ANSVARSFÖRBINDELSER
Garantiutfästelser

Värdepapperscentralen
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Kapitaltäckningsgaranti SVEDAB
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Vägverkets styrelse

Monica Sundström
Ordförande

Jan Brandborn
Generaldirektör

Lennart Hagelin
Vice ordförande

Mats Lindberg

Håkan Samuelsson

Anitha Bondestam

Agneta Ståhl

Tommy Aldvin
Personalrepresentant
ST-Vägverk

Nina Jarlbäck

Ingvar Ritzén
Personalrepresentant
SEKO Väg och Ban

Anders Olsson

Clas-Göran Rydén
Personalrepresentant
SACO

Styrelseledamöternas övriga styrelseuppdrag se Not 4, sid 63.
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Adresser
Vägverket

Resultatenheter

Rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor

Generaldirektör Jan Brandborn
781 87 Borlänge
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-758 25
Texttelefon: 0243-750 90
e-post: vagverket@vv.se

Vägverket Produktion

Produktionsdirektör Rolf Almqvist
Box 1008
901 20 Umeå
Telefon 090-17 26 00
Telefax 090-17 26 10
e-post: vagverket.prod-n@vv.se

Ordförande
Chefen för Enheten för sektors- och myndighetsuppgifter,
Vägverket
Företrädare för
Rikspolisstyrelsen
Riksskatteverket
Länsstyrelserna
Svenska bussbranschens riksförbund
Svenska taxiförbundet
Svenska transportarbetareförbundet
Svenska åkeriförbundet
Transportgruppen/Biltrafikens arbetsgivareförbund
Svenska kommunförbundet
Industriförbundet
Konsumentverket
Konkurrensverket

Vägverket Produktion Mitt

Rådgivande delegationen för handikappfrågor

Regioner

Chef Tom Ramstedt
781 87 Borlänge
Telefon 0243-942 00
Telefax 0243-942 10
e-post: vagverket.prod@vv.se

Produktionsområden

Vägverket
Region Norr
Vägdirektör Janeric Reyier
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
Box 4202
171 04 Solna
Telefon 08-757 66 00
Telefax 08-98 30 30
e-post: vagverket.sto@vv.se

Vägverket
Region Väst
Vägdirektör Bengt Wolffram
405 33 Göteborg
Telefon 031-63 50 00
Telefax 031-63 52 70
e-post: vagverket.got@vv.se

Vägverket Produktion Nord

Produktionsdirektör Björn Blomqvist
Box 595
721 10 Västerås
Telefon 021-16 40 00
Telefax 021-16 40 90
e-post: vagverket.prod-m@vv.se

Vägverket Produktion Syd
Produktionsdirektör Jan-Åke Sjöström
Box 6
351 03 Växjö
Telefon 0470-75 55 00
Telefax 0470-75 55 55
e-post: vagverket.prod-s@vv.se

Vägverket Konsult
Chef Ingmar Melin
781 87 Borlänge
Telefon 0243-943 00
Telefax 0243-943 40
e-post: vagverket.kons@vv.se

Ordförande
Vägverkets generaldirektör
Företrädare för
Statens järnvägar
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Boverket
Svenska kommunförbundet
Rikstrafiken (från och med 1999-07-01)
Svenska lokaltrafikföreningen
Hjälpmedelsinstitutet
Handikappförbundens samarbetsorgan
De handikappades riksförbund
Synskadades riksförbund
Sveriges dövas riksförbund

Produktionsområden
BD

NORD

Vägverket Färjerederiet
Chef Dan Nordberg
781 87 Borlänge
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-757 90
e-post: vagverket.farj@vv.se

AC

Z

Y

VUC Vägsektorns UtbildningsCentrum

X

Chef Ann-Therese Albertsson
781 87 Borlänge
Telefon 0243-750 00
Telefax 0243-758 76

W

C

MITT

S

U

Vägverket
Region Sydöst
Vägdirektör Mats Forsgren
551 91 Jönköping
Telefon 036-19 20 00
Telefax 036-16 16 18
e-post: vagverket.jon@vv.se

Interna råd
Produktionsrådet i Vägverket Produktion
Konsultrådet i Vägverket Konsult
Rederirådet i Vägverket Färjerederiet
Utbildningsrådet i VUC Vägsektorns
UtbildningsCentrum

Vägdirektör Richard Montgomery
Box 543
291 25 Kristianstad
Telefon 044-19 50 00
Telefax 044-19 51 95
e-post: vagverket.kri@vv.se

O

D

NORR

E
F
H

SYD

N

I

AC

G
K
M

Z

Y

MITT
X

Regioner

Bolag

Vägverket
Region Skåne

BD

AB
T

W

SweRoad
Swedish National Road Consulting AB
Verkställande direktör Roberto Bauducco
Box 4021
171 04 Solna
Telefon 08-799 79 80
Telefax 08-29 46 89
e-post: sweroad@sweroad.se

C

S

U

MÄLARDALEN AB
T
D
STOCKHOLM

VÄST
O

E
F
H

N

SYDÖST
G
K
M

SKÅNE

Innehållsförteckning

I

781 87 Borlänge. Telefon 0243-750 00. Telefax 0243-758 25. Texttelefon 0243-750 90
e-post: vagverket@vv.se / Internet: www.vv.se

