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Kort om 2007
• Trafikarbetet har ökat med 2,4 procent för personbilar och med

5,3 procent för tunga fordon.
• 8 576 miljoner kronor investerades i vägnätet.
• 1 437 miljoner kronor satsades på riktade åtgärder i syfte att öka

trafiksäkerheten på de statliga vägarna.
• Ytterligare 330 km av de mest trafikerade vägarna blev mötes-

separerade. Totalt finns nu 3 830 km mötesseparerad väg, varav
cirka 1 770 km 2+1-väg.
• 490 personer (preliminära siffror) omkom till följd av olyckor på
vägen. Cirka 3 960 skadades svårt enligt polisens rapporter.
• 339 000 personbilar nyregistrerades.
• Cirka 590 000 körkort utfärdades.
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Generaldirektörens
kommentar

D

et långsiktiga och målmedvetna arbetet för
ökad kundorientering ger resultat. Omvärldens
bild av Vägverket mäts kontinuerligt. Särskilt
märkbart i årets mätning är näringslivets mer positiva bedömning jämfört med tidigare år. Resultatet av
denna och andra utvärderingar sporrar oss till ytterligare ansträngningar för att öka samtliga kundgruppers tillfredsställelse. Vägverket blev vid årets slut,
som första stora svenska myndighet, certifierat inom
miljö, arbetsmiljö och kvalitetsarbete och därmed
kröntes arbetet, som inleddes 2002, med framgång.
De flesta kunder använder mer än ett transportsätt
och vi ska gemensamt bidra till att alla deras resor
och transporter löses på bästa sätt. För kunden gäller
inte antingen eller, utan att allt fungerar i en helhet.
Vägverkets vision – vi gör den goda resan möjlig – är
i linje med detta synsätt och får därmed en särskild
betydelse i den förändringsprocess som olika aktuella
utredningar kommer att leda till.
Den strategiska plan som vi tagit fram under året för
perioden 2008 – 2017 anger nio utmaningar för att systematiskt förena såväl fastställda som nya mål med de
strategier som krävs för arbetet med viktiga frågor om
klimat, kundernas behov, samverkan m.m. Året i övrigt
har präglats av nya samhällskrav på vår verksamhet
och nya förväntningar på vägtransportsystemet. Inte
minst utredningarna för den planerade Transportinspektionen och bolagiseringar av Vägverket
Produktion och Vägverket Konsult är exempel på detta.
Samarbetet med Banverket fördjupades under året.
Inriktningen i samarbetet är just nu att effektivisera
administrativa resurser, verka för branschgemensam
kompetens och inte minst öka samarbetet inom infrastrukturprojekt. Ytterligare steg för ännu tätare samarbete kommer att tas under kommande år.
Trängseln i storstäderna är ett hot mot tillväxt och
miljö. Många timmar förloras i köer och förseningar.
För att klara kapaciteten krävs vägutbyggnader utöver att vi satsar på att förbättra utnyttjandet av den
befintliga infrastrukturen. Trimningsåtgärder, förstärkt kollektivtrafik och trängselavgifter kan lindra
tillgänglighetsproblemen, men ökad kapacitet på det
högtrafikerade vägnätet i storstäderna är också nödvändig. Det gäller exempelvis nord-sydförbindelserna
i Göteborg och Stockholm där vi bedömer att det krävs
ytterligare väginvesteringar.
I maj 2007 påbörjades arbetet med ett av våra
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största vägprojekt, Norra länken i Stockholm, som ska
förbinda Värtahamnen med Norrtull huvudsakligen
genom tunnlar. Med öppnandet av motorvägen mellan
Uppsala – Mehedeby under 2007 innebär det att E 4 är
mötesfri väg från Helsingborg i söder till Hacksta norr
om Gävle. För sträckan E 4 förbi Hudiksvall togs vid
årets slut första spadtaget.
Återuppbyggnaden efter de skador som skredet vid
Småröd på E 6 i Bohuslän åstadkom 20 december 2006
skedde snabbt och effektivt och vägsträckan kunde
åter tas i bruk i februari 2007.
Vid slutet av året gick 38 procent av trafiken på mötesfria vägar på det statliga vägnätet. På sådana vägar
omkom cirka 40 personer under 2007 (cirka 10 procent)
och på de icke mötesfria vägarna 310 personer (cirka
90 procent). I dagens nytillverkade bilar har över
90 procent antisladdsystem (ESP). På det svenska
vägnätet har vi idag drygt 240 mil kameraövervakade
vägsträckor. Exemplen på framgångsrika trafiksäkerhetsinsatser under året räckte dessvärre inte för att
uppnå etappmålet 2007 för antalet döda och svårt
skadade i trafiken. På det statliga vägnätet har antalet
omkomna varit oförändrat jämfört med föregående
år. Jämfört med 1996 innebär det en minskning med
45 dödade (cirka 10 procent) på det statliga vägnätet
och en ökning med 15 dödade (cirka 20 procent) på det
kommunala vägnätet. En oväntat stark trafikutveckling inklusive mer än en fördubbling av antalet motorcyklar och låga ålders- och kompetenskrav på EUmoped har bidragit till att utfallet blev betydligt
sämre än det etappmål som sattes 1997.
Än en gång fick vi bekräftat att trafiksäkerhet inte
nås med enstaka stora åtgärder utan är resultatet av
långsiktigt, metodiskt och föga spektakulärt arbete.
De nya omständigheterna, ökad trafik framförallt på
tvåhjulingar får hanteras på samma sätt dvs. med
långsiktigt systematiskt arbete, som dessvärre inte
ofta ger snabba resultat. Under 2008 planerar Vägverket ett antal åtgärder i det fortsatta arbetet med att
minska antalet dödade och skadade i vägtrafiken. Ett
nytt hastighetsgränssystem, med steg på 10 km/tim,
kommer att tas i bruk. Minst 100 nya ATK-kameror och
ytterligare cirka 20 mil mötesseparerad väg planeras.
Liksom tidigare år fortsätter arbetet med att separera
oskyddade trafikanter från motortrafik.
År 2007 utmärks av ett genombrott för klimatdebatten och ett genombrott för miljöbilsförsäljningen. Mer

än 20 procent av alla sålda bilar var miljöbilar. Samtidigt kommer inte klimatfrågan att lösas enbart genom
miljöbilar och ny teknik. Vägverket har därför bland
annat inriktat sig på att påverka samhällsplaneringen
i tidiga skeden, att samverka med näringslivet och
transportbranschen samt att sprida kunskap om sparsam körning och hållbara resor. I arbetet ingår även
att verka för ökad tillgång till drivmedel för miljöbilar.
Trafiksäkerhetssatsningen på att minska hastighetsöverträdelserna leder också till stora miljövinster.
Även våra affärsenheter bidrar till att minska klimatpåverkan. Exempelvis har Färjerederiet bidragit med
en minskning av koldioxidutsläppen med 1 600 ton.
Som ett led i arbetet med att utveckla Vägverket
till en än mer effektiv och kundorienterad väghållare
siktar vi mot att bli världsledande i drift och underhåll. För att kunna erbjuda medborgarna en bättre
trafikmiljö ser jag behov av att fortsatt effektivisera
drift- och underhållsverksamheten, samtidigt som vi
ska anamma och utveckla ny teknik. Ytterligare ekonomiska resurser behöver också tillföras för att ta igen
det eftersläpande underhållet. Under 2007 var produktivitetsutvecklingen två procent.
Vår ambition att utveckla entreprenadbranschen
för ökad effektivitet har ytterligare fördjupats under
året. Vi har redan under 2007 nått målet ställt mot år
2010 på 1/3 totalentreprenader i våra upphandlingar
av vägbyggen. Utökad samverkan och ökade frihetsgrader för entreprenörer baserat på funktionskrav ser
jag som två viktiga hörnstenar för att nå en effektivare
väghållning och det mål som Förnyelse i Anläggningsbranschen (FIA) ställt upp för kostnadssänkning i
branschen.
Vägverket arbetar ständigt med att ta fram nya
tjänster och produkter för att ge trafikanterna en
bättre service. Under året har ett tiotal nya tjänster
tagits fram och prövats. Exempel på sådana tjänster är,
dialogstyrd drift, restidsinformation på pendlingsvägar, säkrare bärgning och egenkontroll av överlaster.

Borlänge den 14 februari 2008

Ingemar Skogö
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Viktiga händelser under året
Trafiksäkerhetsåret
Under 2007 beräknas 490 personer ha omkommit i den
svenska vägtrafiken. Det är 220 fler än det mål regeringen satte upp om att antalet dödade i vägtrafikolyckor ska understiga 270 personer år 2007.
Vägar har mötesseparerats, trafiksäkerhetskameror
placerats, tätortsmiljöer gjorts säkrare och fordon
blivit säkrare. Trots det har åtgärderna sammantaget
inte räckt till för att kompensera för ökad trafikmängd
och fler trafikanter inom olika riskgrupper, exempelvis
motorcyklister och unga förare. Det är främst inom
tre områden som det har skett en försämring eller inte
blivit någon förbättring: tvåhjuliga motorfordon, alkohol och hastighet.

av järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan. Vägverket och Banverket driver projekten i en gemensam
organisation, BanaVäg i Väst.
Handlingsprogram för kollektivtrafikens
utveckling
Vägverket och Banverket har tagit fram ett nationellt
handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga
utveckling, Koll framåt. Programmet har tagits fram
tillsammans med berörda myndigheter och aktörer
inom kollektivtrafikbranschen.
Handlingsprogrammet ska ge en helhetssyn på kollektivtrafiken och bidra till en mer attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik som har resenären i fokus och till
en ökning av kollektivtrafikens andel av transporterna.

Satsningen på mötesseparerad väg och trafiksäkerhetskameror fortsatte.
Många förbättringar för kollektivtrafiken genomfördes.
Flera viktiga vägsträckor invigdes.
Lönsamheten ökade i Vägverket Produktion.
Körkortsportalen lanserades.

Större väginvesteringar
Under 2007 inriktades väginvesteringarna på att fullfölja redan påbörjade vägobjekt, förbättra bärigheten
och genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Ytterligare drygt 30 mil mötesseparerad väg öppnades
för trafik under året.
Under året öppnades E 4 mellan Uppsala och Mehedeby, totalt närmare 8 mil motorväg. Det innebär att
E 4 är mötesseparerad hela vägen från Helsingborg till
Enånger, norr om Söderhamn. Fortsatt utbyggnad upp
till Hudiksvall, en sträcka på närmare tre mil, påbörjades i december 2007. Vägen beräknas kunna öppnas
för trafik 2010.
Regeringsrätten avslog i början av året överklagandet mot genomförande av E 20 Norra länken i Stockholm. Det innebar att utbyggnaden kunde påbörjas.
Om allt går enligt tidsplanen kommer Norra länken att
öppnas för trafik 2015.
Ett annat uppmärksammat projekt som påbörjades
2007 är ombyggnaden av E 45 från Göteborg och
norrut. Ombyggnaden samordnas med en utbyggnad
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Som ett resultat av arbetet har en gemensam vision
och värdegrund samt mål för kollektivtrafiken tagits
fram. Visionen utgår från människors behov av helhetslösningar, där kollektivtrafiken ska underlätta
det dagliga livet, öka tillgängligheten och bidra till
en bättre miljö.
Handlingsprogrammet utpekar nio strategiska
åtgärdsområden och innehåller förslag till åtgärder
som bland annat har dessa syften: utveckla kollektivtrafiken så att den blir tydligare inriktad på resenärerna, tydliggöra rollfördelningen mellan aktörerna,
effektivisera verksamheten, anpassa lagstiftningen,
förbättra informationen och möjligheterna att boka
och köpa biljett, utveckla bytespunkter, fortsätta arbetet med att göra kollektivtrafiken tillgänglig för funktionshindrade, öka tillförlitligheten inom kollektivtrafiken samt utveckla samhällsplaneringen.
Översvämningar
Vid kraftiga regn under sommaren 2007 drabbades
vägnätet av både översvämningar och ras. Främst

Under året öppnades E 4 mellan Uppsala och Mehedeby,
totalt närmare 8 mil motorväg. Bilden är tagen under byggnationstiden.

drabbades norra Småland och delar av Östergötland.
Under några veckor var ett antal vägar avstängda och
trafiken fick ledas om.
Under året har Vägverket påbörjat en nationell inventering av behoven av väghållningsåtgärder för att
minska riskerna och förebygga översvämningar och
ras. Inledningsvis omfattar inventeringen ett prioriterat vägnät – ett något utvidgat stamvägnät med undantag för de vägsträckor där trafiken kan ledas om på
ett godtagbart sätt.
Miljömålsarbete
Under året pågick ett omfattande arbete i Vägverket
och andra myndigheter med att ta fram underlag till
en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet (FU08).
Underlaget kommer att vara ett viktigt inspel till nästa
års klimatproposition och 2009 års miljöproposition.
Vägverket har även tagit fram en rapport om miljömålsarbetet inom vägtransportsektorn.
Försök med bullerdämpande beläggning
På flera ställen i landet pågår det försök med olika
typer av vägbeläggningar som alstrar mindre buller.
Bland annat har en kilometer av Gudöbroleden i
Tyresö försetts med en beläggning som har särskilt
tysta egenskaper.
Försök med gummiasfalt pågår bland annat på riksväg 32 utanför Eksjö (5 km) och på E 6 utanför Malmö
(4 km). Gummiasfalt har i många länder bättre hållbarhet än standardbeläggning och är även positiv ur
bullersynpunkt. Försöket ska pågå under tre år och
ytterligare provsträckor planeras för 2008.

Vi har informerat studenter
om vår verksamhet på arbetsmarknadsdagar.
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Pris för årets Employer Branding-företag
Vägverket har sedan länge arbetat för att kunna vara
en attraktiv arbetsgivare. Vi har nu fått bevis på att
satsningen gett resultat. Under 2007 mottog Vägverket,
som första statliga myndighet, företaget Universums
pris för Årets Employer Branding-företag. Vi fick priset för vårt arbete med att bygga ett varumärke som
attraktiv arbetsgivare.
Av motiveringen till priset framgår bland annat att
Vägverket har en tydlig intern kommunikation och ett
genomtänkt sätt att förankra arbetet i organisationen.
Vi har vidare en stark kontinuitet i arbetet genom att
arbeta mot tydligt uppsatta mål. Även det operativa
arbetet är genomtänkt.
Certifiering av ledningssystemet
Under 2007 har vi certifierat ledningssystemet ”Vårt
sätt att arbeta” enligt standarderna ISO 9001:2000 och
ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1. Certifikatet intygar
att ledningssystemet uppfyller kraven enligt standarderna och AFS 2001:1.

Sammanfattande bedömning
av årets resultat
Måluppfyllelse 2007
Sammanställning av resultat för årets verksamhetsmål i regleringsbrevet. [Fig.1]

[Fig.1] Måluppfyllelse 2007
Mål i regleringsbrevet 2007	Resultat
Tillgängligt transportsystem
Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt mellan regioner och omvärlden skall successivt förbättras.

Uppfyllt

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden skall öka.

Delvis uppfyllt

Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik, skall öka.

Uppfyllt

Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.
Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka.

Uppfyllt

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det kortväga resandet skall öka.

Delvis uppfyllt

Hög transportkvalitet
Vägverket skall genom sina samlade åtgärder under 2007 förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med 2006.

Delvis uppfyllt

Restriktioner på det statliga vägnätet skall minska.

Uppfyllt

Säker trafik
Vägverket skall genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet som leder till att antalet dödade i

Delvis uppfyllt

trafikolyckor under 2007 minskar med minst 20 personer jämfört med 2006.
Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns och ungas trafiksäkerhet skall prioriteras.

Delvis uppfyllt

God miljö
Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till en minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst

Uppfyllt

40 000 ton under 2007.
Vägverket skall under 2007 åtgärda vägtrafikbullret för boende som utsätts för ljudnivåer överstigande de riktvärden som riksdagen

Delvis uppfyllt

ställer sig bakom för buller i bostäder. Genom Vägverkets åtgärder skall antalet bullerutsatta boende minska såväl längs det statliga
vägnätet som utmed kommunernas vägnät där åtgärder utförs med hjälp av statliga bidrag.
Antalet konsumenter med skyddad dricksvattentäkt skall öka.

Uppfyllt

Jämställdhet
Övriga transportpolitiska etappmål skall följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

Uppfyllt

Övriga mål och återrapportering
Avgifterna inom den offentligrättsliga verksamheten skall ej öka i förhållande till KPI.

Uppfyllt

Produktiviteten för drifts- och underhållsverksamheten skall öka.

Uppfyllt

Vägverket skall bedriva en egen regiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt.

Delvis uppfyllt

Det finns inga separata mål för regional utveckling för 2007.

Kommentar till måluppfyllelse 2007
Vid bedömning av måluppfyllelsen utgår vi från de
återrapporteringskrav som anges för respektive mål i
regleringsbrevet. I kapitlet Mål och resultat redovisas
resultaten i förhållande till verksamhetsmålen.
Tillgängligheten till närmaste regionala centrum
eller närmaste storstad och mellan tätortsområden
förbättrades till följd av ombyggda vägsträckor.
Ojämnheterna på belagda vägar förbättrades medan
spårdjupet försämrades. Restriktionerna minskade till
följd av tjälsäkring av vägar och lindrigare tjällossning.
Fortsatt satsning på trafiksäkerhetskameror och utbyggnad av mötesseparerad väg beräknas ha bidragit
till färre dödade och svårt skadade, men åtgärderna
var inte tillräckliga för att nå målen för säker trafik.
Sparsam körning, trafiksäkerhetskameror, övrig
hastighetsövervakning samt åtgärder för hållbara
resor och transporter bidrog till att minska utsläppen
av koldioxid.
Satsningen på att minska antalet bullerutsatta har
fortsatt men trafikökningen bidrog till att målet inte
nåddes.
Lönsamheten i Vägverket Produktion och Vägverket
Konsult ökade. Lönsamheten i Vägverket Konsult var
inte jämförbar med branschgenomsnittet.

Verksamhetsvolym och finansiering
Vägverkets verksamhetsvolym uppgick brutto till 23,1
(22,0) miljarder kronor under år 2007.
Fördelningen av verksamhetsvolymen mellan processer var för fånga kundbehov1 0,2 (0,1) miljarder,
förbättra transportvillkoren2 9,2 (8,7), erbjuda resemöjligheter3 1,6 (1,5) och stödja under resa4 9,3 (9,2).
Extern uppdragsverksamhet uppgick brutto till 2,9
(2,6) miljarder kronor.
Verksamheten finansierades av anslag med 25,2
(17,7) miljarder kronor. Dessutom finansierades viss
verksamhet direkt genom avgifter och genom intäkter
från uppdragsverksamhet. En del vägprojekt och andra
investeringar finansierades genom lån och bidrag.

1. Insamling, sammanställning och prioritering av behov och krav från
kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner samt identifiering av
behov av nya tjänster och utveckling av nya tjänster.
2. Planering, upprustning och byggande av statliga vägar.
3. Sektorsuppgifter, hantering av informationssystem för bland annat
vägdata och trafikdata samt myndighetsutövning inom bland annat
trafiklagstiftning, yrkestrafik, körkort och fordonsområdet.
4. Drift och underhåll samt vägledning och övervakning av trafik.

Året i sammandrag
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Vägverkets uppgift är att effektivt och i samverkan
med andra aktörer utveckla vägtransportsystemet i
den riktning som regering och riksdag beslutat om.
Vårt arbete ska leda till ett säkert, miljöanpassat och
jämställt vägtransportsystem som bidrar till regional
utveckling och ger medborgarna och näringslivet hög
tillgänglighet och hög transportkvalitet.

Vägverkets uppdrag
I Vägverkets uppgifter ingår ett sektorsansvar för vägtransportsystemet. Det innebär att verket ska företräda
staten i frågor som gäller vägtransportsystemets miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgänglighet, transportkvalitet,
effektivitet och bidrag till regional utveckling. Ansvaret
gäller även väginformatik, fordon, kollektivtrafik, handikappanpassning, jämställdhet, yrkestrafik och tillämpad
forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet
inom vägtransportsystemet. Vägverket ska inom ramen
för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.
Som förvaltningsmyndighet ansvarar Vägverket för
myndighetsutövning inom vägtransportsektorn samt
för planering, byggande, drift och underhåll av de
statliga vägarna.
Vägverket har cirka 6 600 anställda och en verksamhetsvolym på 23,1 miljarder kronor.

Vägverkets vision och verksamhetsidé
Vision
Vi gör den goda resan möjlig.
Verksamhetsidé
Med människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter
för medborgare och näringsliv.

Vägverkets kännetecken
För att göra den goda resan möjlig behöver vi framstå
som
• öppna
• trovärdiga
• kreativa samhällsbyggare.
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Vision:
Vi gör den goda resan möjlig.
Verksamhetsidé:
Med människan i centrum skapar Vägverket
möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter för medborgare
och näringsliv.

Arbetssätt
De tre ledorden1 för Vårt sätt att arbeta, Vägverkets
ledningssystem, är
• kundorientering
• helhetssyn
• effektivitet.
Genom dialog med våra kunder och andra intressenter får vi ny kunskap om dessas problem och behov.
Den kunskapen kan leda till att verksamheten behöver anpassas efter en ny målbild. En viktig del i vårt
kundinriktade arbetssätt är att utveckla dialogen med
enskilda medborgare och att öka vår tillgänglighet och
öppenhet.
Vi samlar även in kunskaper om kundernas behov på
andra sätt, och vi analyserar, prioriterar och stämmer
av behoven mot mål och krav från regeringen. Detta
ökar våra möjligheter att nå resultat som bidrar till att
de transportpolitiska målen uppnås.
Vi arbetar för att stödja medborgarnas resor och
näringslivets transporter. Vägverkets processer är vår
gemensamma syn på hur vi bäst genomför arbetet.
Samarbete med andra aktörer är allt viktigare för att
nå ett bra resultat.
När vi planerar och genomför vår verksamhet arbetar vi medvetet och systematiskt med att väga samman
olika mål för att nå de effekter som är bäst totalt sett.
Vårt sätt att arbeta, vårt ledningssystem, omfattar
alla de angreppssätt som vi använder för att nå våra
mål och klara vårt uppdrag.

1. Från och med 2008 är ledorden kundnytta, effektivitet och tydlighet.

Bro över Dalälven
i Torsång utanför Borlänge.

Kort om Vägverket
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Vår vision: Vi gör den goda resan möjlig.

Organisation
Vägverket organiseras i ett huvudkontor, sju regioner,
två stöd- och utvecklingsenheter, tre resultatenheter
och tre affärsenheter.
Huvudkontoret stöder generaldirektören i styrning,
prioritering och uppföljning av verksamheten. Regionerna ansvarar för väghållningen på det statliga vägnätet och har sektorsansvaret för vägtransportsystemet
inom regionen. Regionerna är i vissa avseenden egna
myndigheter utifrån krav i vägtrafiklagstiftningen.
Samhälle och trafik och Vägverket Support är stödoch utvecklingsenheter som arbetar på uppdrag och
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bidrar med specifik kompetens, bland annat specialiststöd, till hela Vägverket.
Trafikregistret och Förarenheten är resultatenheter
som verkar inom ramen för offentligrättsliga regler.
Enheterna ansvarar för vägtrafikregistret, körkortssystem samt examination av förare och tillsyn av utbildare.
Vägsektorns utbildningscentrum (VUC) är en resultatenhet som arbetar på uppdrag av interna och externa
beställare.
Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Vägverket Färjerederiet är affärsenheter som bedriver
sin verksamhet på företagsekonomisk grund och i
bolagsliknande former. Deras kunder är övriga enheter

[Fig. 2] vägveRkets organisation

Resultatenheter
Förarenheten

Resultatenh

Trafikregistret

Förarenheten

VUC

Trafikregistre

Stöd- och utv. enheter
Samhälle och trafik

VUC

Stöd- och Regioner
utv. enheter
Norr
SamhälleRegion
och trafik

Vägverket Support

Internrevision

Region Norr

Vägverket Support
Internrevision
Generaldirektör

Styrelse

Regioner

Region Mitt

Region Stockholm

Region Mitt

Region Mälardalen

Region Stock

Region Sydöst
Vägtrafikinspektionen

Styrelse

Huvudkontor Generaldirektör

Region Mälar

Region Väst

Region Sydö

Region Skåne

Vägtrafikinspektionen

Region Väst
Affärsenheter

Region Skån

Produktion

Huvudkontor

Affärsenhete

Färjerederiet

Produktion

Konsult

Färjerederiet
Konsult

i Vägverket, andra myndigheter, kommuner, enskilda
väghållare och privata företag. Vägverket Färjerederiets kunder är till helt övervägande del övriga enheter i
Vägverket.
Vägtrafikinspektionen har till uppgift att följa och
analysera förhållanden i vägtrafiksystemet. Internrevisionen är styrelsens oberoende funktion för granskning och utvärdering av verksamheten.
Regeringen har under 2007 låtit utreda förutsättningarna för att ombilda vissa verksamheter vid Vägverket till aktiebolagsform och lämpligheten i en bolagisering. Utredaren föreslår att Vägverket Produktion
och Vägverket Konsult bolagiseras den 1 januari 2009.
Förslaget innebär att Vägverket Konsult och Banverket
Projektering bildar ett gemensamt aktiebolag.
I juli 2007 beslutade Regeringen om direktiv för att
förbereda och genomföra bildandet av en gemensam
Transportinspektion för alla de fyra trafikslagen.
Transportinspektionens verksamhet kommer att omfatta all norm- och tillståndsgivning, tillsynsregler
och registerhållning. Utredningen har inletts under
hösten med en analys av vilka verksamheter som ska
flyttas över till Transportinspektionen och Vägverket
har bidragit med underlag. Den nya myndigheten ska
enligt utredningsdirektiven starta sin verksamhet den
1 januari 2009.
Vägverket har under året utrett hur en strategisk
plattform för Vägverket ska utformas. Förändringar
av den organisatoriska strukturen kommer att genomföras under det första halvåret 2008. [Fig. 2 – 3]

[Fig.3] Sverigekarta med regionsindelning
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Genom ett kundinriktat arbetssätt ska vi
bidra till att medborgarna och näringslivet
får ett bättre vägtransportsystem. Därför
utgår Vägverket från kundernas behov och
visionen om den goda resan i arbetet med
att nå de transportpolitiska målen.

Med ett nöjdkundindex (NKI) mäter Vägverket kundernas nöjdhet, både bland medborgare och näringsliv.
Indexet består av ett antal faktorer kopplade till kundernas resor och transporter i vägtransportsystemet,
till exempel service, trygghet, framkomlighet och trafiksäkerhet. [Fig.4]
Vi gör liknande mätningar av kundnöjdheten för
både förarprovsverksamheten och Trafikregistret.
Högst betyg får Trafikregistret, som har ett NKI-värde
på 71. Färjerederiet mäter kundnöjdheten med en fyragradig skala. Medelvärdet 2007 var 3,42.
En mätning som direkt visar hur nöjda kunderna är
med de statliga vägarna är den årliga mätningen av
trafikanternas betyg på drift och underhåll. Här återspeglas den dagliga skötseln av vägnätet tydligare.
Sommarväghållningen 2007 fick låga betyg i årets
mätning1. [Fig.5]
Standarden på väg- och gatunätet är den faktor som
oftast får lägst betyg i mätningarna av kundnöjdhet
bland såväl medborgare som näringsliv. Kunderna är
främst missnöjda med Vägverkets insatser för att åtgärda spårbildningar och ojämnheter på vägarna.
Branschklimatet inom transportbranschen är ett
område som näringslivet är missnöjt med. Vi försöker
påverka förhållandena i branschen genom dialog och
samverkan med organisationer och andra myndigheter.
Kunderna är nöjda med bemötande och service i Vägverkets kundtjänster. Totalt är 85 procent av kunderna
nöjda.
Det finns inga större skillnader mellan män och kvinnor
i resultaten från de olika mätningarna av kundnöjdhet.

Vägverket ska nå framgång genom att skapa största
möjliga värde för medborgare och näringsliv, som vi
definierar som våra kunder – de vi är till för. Vi har
gjort en indelning i ett antal kundgrupper för att enklare få en bild av vad som efterfrågas och bättre kunna
föra dialog med kunderna. Kundgrupperna är:
Medborgare
Barn och unga
Ungdomar
Yrkesverksamma
Äldre
Funktionshindrade

Näringsliv
Bas- och processindustrin
Konsumentvaruoch livsmedelsindustrin
Offentlig service
Turistnäringen
Godstransportörer
Persontransportörer

Kundtillfredsställelse
Vägverket följer upp och mäter kundernas förväntningar, nytta och tillfredsställelse på olika sätt. Nöjdkundindex, trafikantbetyg och betyg på Vägverkets
kundtjänst är tre viktiga mått på kundtillfredsställelse.
[Fig. 4] NKI 2003 – 2007
Betyg 0 – 100 (%)

1. 2007 gjordes metodförändringar i trafikantbetygundersökningen.

100

[Fig.5] TRAFIKANTBETYG SOMMAR 1999 – 2007
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Serviceåtaganden
Vägverkets serviceåtaganden – våra löften – visar vad
kunderna kan förvänta sig av oss på några utpekade
områden. Välskötta rastplatser, leverans av körkort i
tid och rätt skyltad hastighet vid vägarbeten är exempel på åtaganden som är viktiga för våra kunder.
Totalt har Vägverket elva serviceåtaganden. Vi utvecklar nya serviceåtaganden efter hand inom områden
som är viktiga för kunderna. Hur vi har uppfyllt våra
serviceåtaganden redovisas på sid 61.

Utvecklat arbetssätt
Vi arbetar alltmer med att samla in och ta till vara
kundernas synpunkter. Under 2007 har vi fortsatt
att utveckla användningen av information från olika
kundgrupper. Vi har analyserat frågor, klagomål och
synpunkter på olika nivåer i Vägverket. Analyserna ger
ett underlag för att vidareutveckla verksamheten och
våra serviceåtaganden till kunderna.
Under 2007 har vi fortsatt att utveckla formerna för
dialog och samarbete med våra kunder. Här redovisar
vi några exempel på dialoger och samarbete under
året.
I flera geografiska områden har vi gett kunderna
möjlighet att påverka kvalitetsnivån på vinter- och
sommarväghållningen. Berörda kunder har inbjudits
till dialog minst en gång per år. För särskilda frågor
har vi genomfört dialogprojekt tillsammans med berörda kundgrupper.
Vid kunddagar har vi informerat våra kunder och
gett dem möjlighet att ställa frågor, uttrycka behov och
lämna synpunkter. Detta har bland annat skett vid Ikea
i Sundsvall, där vi haft dialog om vintervägar, körkort,
trafiksäkerhet, miljö och aktuella vägprojekt i området.
Vi har genomfört ett antal workshoppar tillsammans med aktörer som ansvarar för säkerheten under
lastbilstransporter. Där har vi medverkat i vår roll som
ansvarig för trafikmiljön. Ett exempel på resultat är
arbetet med att ta fram säkra uppställningsplatser för
tunga fordon för att förhindra stöld av utrustning och
gods från lastbilarna. Den första demonstrationsanläggningen byggs vid E 6 i Munkedals kommun.
Tillsammans med skogsnäringen och fordonsindustrin har vi utvecklat metoder för att kunna tillåta tyngre
transporter på vägar med otillräcklig bärförmåga.
Andra projekt som har genomförts i dialog med våra
kunder är pendlarprojekt för genomförande av förbättringsåtgärder på vissa stråk och överenskommelser
för att lösa problem med transporter av betor.

E-myndigheten
Vi satsar fortlöpande på utveckling av tjänster som bidrar till förbättring av Vägverkets e-myndighetsarbete
(24-timmarsmyndighet). Genom dessa tjänster kan
medborgare och företag på elektronisk väg få information, lämna uppgifter, framföra synpunkter och uträtta
andra ärenden.
Vägverket samverkar med andra myndigheter för att
kunden ska kunna utföra sitt ärende via en enda myndighetskontakt.
Under året har vi lanserat en nationell webbportal
inom körkortsområdet tillsammans med Länsstyrelsen.
Webbportalen innehåller information och självservicetjänster.
I samverkan med Konsumentverket har vi skapat en
guide för nya bilar.
Ett arbete som pågår är att utveckla ”Mina sidor” på
Vägverkets webbplats. Där ska kunden med hjälp av
e-legitimation få tillgång till information och uträtta
ärenden som gäller fordon och trängselskatt.
Självservice för ansökan om trafikanordning, beställning av blanketter via telefoni, bidrag till länsstyrelsernas e-körkortstjänster och digital hantering
vid förarprövning är ytterligare exempel på förbättringar som har genomförts under året. Utveckling av
e-fakturering och e-betalning pågår och driftsättning
planeras under första halvåret 2008.
Antalet besök på Vägverkets webbplats har varit
cirka 23 miljoner under 2007. Tjänsten ”Läget på vägarna” hade mer än 6 miljoner besök. Under året har vi
utvecklat tjänsten för att underlätta sökning av information om exempelvis väglag, olyckor och vägarbeten.

Våra kunder
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Utvecklingen av Sveriges ekonomi och befolkning har
stor inverkan på transporterna. Under 2007 ökade
Sveriges BNP med cirka 3,51 procent och befolkningen
med cirka 0,82 procent. Trafikarbetet på de statliga
vägarna ökade med 2,4 procent för personbilar och för
den tunga trafiken med 5,3 procent.

Transporter i Sverige
Vägtrafiken står för 87 procent av persontransportarbetet i Sverige. [Fig. 6]
[Fig. 6] TRAFIKSLAGENS ANDEL AV
PERSONTRANSPORTARBETET I SVERIGE

Luftfart 2,6% Sjöfart 0,7%
Bantrafik 9,5%

Persontransportarbetet har sedan 1998 ökat med 10
procent på väg, med 5 procent med flyg, med 35 procent med bantrafik och med 32 procent till sjöss.
Under 2007 ökade persontransportarbetet på väg
med 2,2 procent jämfört med 2006, med flyg med
4,7 procent, med bantrafik med 6,6 procent och till
sjöss med 5,8 procent.
Av det totala godstransportarbetet svarade vägtrafiken 2007 (1998) för 41 (41) procent, sjöfartstrafiken för
37 (37) procent och järnvägstrafiken för 22 (22) procent.
[Fig.7]

Vägtrafik

Vägtrafik,
övrigt 10,7%

Källa: SIKA

Trafikarbetet på de statliga vägarna ökade
med 2,4 procent för personbilar och för den
tunga trafiken med 5,3 procent.

Vägtrafik,
personbil 76,5%

[Fig. 7] GODSTRANSPORTARBETE I SVERIGE
miljarder tonkilometer

Definitioner
Trafikarbete: Den totala körsträckan för alla fordon
(fordonskilometer).

50

Vägtrafik
Sjöfartstrafik

40

Trafikarbetet med personbil har ökat med 2 procent
sedan 2006. Sedan 1998 har trafikarbetet ökat med
12 procent. Trafikarbetet med buss har minskat med
10 procent sedan 1998. För motorcykel har trafikarbetet mer än fördubblats.
Trafikarbetet med lastbil har ökat med 44 procent
sedan 1998. Fördelat på lätta och tunga lastbilar var
ökningen 59 respektive 26 procent. Den relativt kraftiga ökningen av lätta lastbilar beror dels på ökad försäljning av lätta lastbilar, dels på att vissa personbilar
har registrerats om till lätta lastbilar. [Fig.8]

Persontransportarbete: Den totala ressträckan för
alla personer (personkilometer).
Godstransportarbete: Den totala mängden fraktat gods
multiplicerat med antal kilometer (tonkilometer).

30

Järnväg

20

10
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Källa: SIKA och Banverket
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1. Prognos från Konjunkturinstitutet.
2. Preliminär uppgift för 2007.

[Fig. 8] Trafikarbete, miljoner fordonskilometer

Personbil

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

57 670

58 931

59 654

60 247

61 961

62 549

62 971

63 188

62 979

64 390

Lätt lastbil ≤ 3,5 ton

4 267

4 496

4 705

5 002

5 412

5 656

5 909

6 191

6 403

6 788

Tung lastbil > 3,5 ton

3 649

3 808

3 894

3 963

4 095

4 118

4 155

4 230

4 337

4 591

Buss

978

976

945

919

927

913

890

876

872

876

Moped

109

109

119

143

160

184

201

242

283

323

Mc

392

426

468

511

578

625

674

712

755

812

Källa: VTI, SCB, SIKA och Vägverket. Data bygger på en reviderad trafikarbetsmodell där även den nya körsträckedatabasen används.

På det statliga vägnätet har trafikarbetet ökat med
17 procent sedan 1998. Ökningen var störst på europavägarna, 22 procent. Under 2007 ökade trafikarbetet
med cirka 2,8 (0,2) procent. För personbilar ökade trafikarbetet med 2,4 (-0,1) procent medan trafikarbetet
med tunga fordon ökade med 5,3 (2,1) procent.
Persontrafikens energieffektivitet3 har förbättrats
med knappt 2 procent de senaste fem åren. Orsaken är
framför allt att personbilarna har blivit mer energieffektiva. Siffrorna för godstrafiken är mer osäkra.
[Fig. 9]

Användare
I snitt reser vi dagligen 39 km per person, varav 28
km med personbil. Män reser i genomsnitt 44 km per
person och dag, medan kvinnor reser 35 km. Den totala
reslängden är 105 miljarder personkilometer, varav
58 miljarder för män och 47 miljarder för kvinnor.4
Drygt 81 procent av befolkningen över 18 år hade körkort år 2007, totalt 5,8 miljoner personer. Av kvinnorna
hade 75 procent körkort och av männen 88 procent.
[Fig. 9] Vägtrafikens energieffektivitet
2003

2004

2005

2006

2007

1,72

1,72

1,72

1,70

1,69

1,3

1,4

1,4

1,4

1,5

Persontrafik
(MJ/personkm)
Godstrafik
(MJ/tonkm)

3. Energiåtgång per person och sträcka respektive per ton och sträcka.
4. Inrikes resor för personer i åldern 15–84 år. Källa: RES (mätdagsperiod 2005-10-01 – 2006-09-30). Under 2007 har ingen resvaneundersökning gjorts.
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Fordon

seldrivna till 96,5 procent. Resterande drevs med bensin
(1,7 procent), etanol (0,5 procent) eller gas (1,3 procent).
Andelen förnybara bränslen1 inom hela vägtransportsektorn var 2007 cirka 4,5 (3,5) procent. Ökningen sedan
2006 beror främst på ökad inblandning av RME/FAME i
diesel samt ökad användning av bränslet E85. [Fig.11]
Andelen inregistrerade lätta fordon2 som kan drivas
med alternativa bränslen3 ökade med cirka 25 procent
under 2007. Knappt 11 procent av alla fordon som inregistrerades 2007 kan drivas med alternativa bränslen.
[Fig.12]

Inregistreringen av personbilar och lastbilar ökade med
8,0 respektive 11,9 procent jämfört med 2006. [Fig.10]
Antalet personbilar som direktimporterades 2007 uppgick till cirka 29 900, vilket var 0,2 procent fler än 2006.
Av lätta fordon (personbil, lätt lastbil och lätt buss)
drevs 84 procent med bensin (varav 0,2 procent elhybrider) och 14 procent med diesel. Resterande drevs huvudsakligen med etanol (1,7 procent) eller gas (0,3 procent).
De tunga fordonen (tung buss och tung lastbil) var die-

[Fig. 10] Antal fordon i trafik i slutet av respektive år, antal tusen

Personbil
Buss
Lastbil, lätt (≤ 3,5 ton totalvikt)
Lastbil, tung (> 3,5 ton totalvikt)

2003

2004

2005

2006

2007

4 078

4 116

4 157

4 207

4 264

14

13

13

14

13

346

365

385

401

425***

75

75

76

79

Släp

781

805

834

863

898

Terrängskoter

148

156

170

177

184

Traktor

327 		

327		

327		

327		

324

Motorcykel (per 30 juni)****

217		

235		

250		

269		

287

30		

48		

72		

94		

118

114*

104**

87*

83*

EU-moped klass I (per 30 juni)****
Moped klass II	

80***

80***

Källa: SIKA (om inget annat anges)
*
**
***
****

Trafikförsäkrade fordon per 30 juni. Källa: Sveriges försäkringsförbund.
Trafikförsäkrade fordon per 31 december. Källa: Sveriges försäkringsförbund.
Skattade siffror.
Källa: SCB.

[Fig. 11] Andelen förnybara bränslen inom hela
vägtransportsektorn
2003

2004

2005

2006

2007

1,4

2,4

2,6

3,5

4,5

Andelen förnybara
bränslen inom hela
vägtransportsektorn, %

[Fig. 12] Andel inregistrerade fordon per bränsleslag, Procent
Lätta fordon

2003

2004

2005

2006

Bensin

83,5

81,9

78,4

63,9

varav elhybrider

0,0

0,3

0,7

1,3

2007
49,8
1,8

Diesel

14,5

15,9

18,3

27,5

Etanol

1,6

1,8

2,7

7,4

40,3
9,3

Gas

0,4

0,4

0,6

1,2

0,6

El

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tunga fordon					
98,0

97,2

95,6

94,5

Gas

Diesel

1,5

2,5

1,9

2,7

1,9

Etanol

0,0

0,0

0,0

1,5

0,1

Bensin

0,4

0,3

2,5

1,3

1,3

1. Omfattar RME (låginblandat i diesel och rent), biogas (inte naturgas) och etanol (låginblandat i bensin, i E85 och nästan rent i bussbränsle). Endast förnybar del i bränsle inräknas.
2. Fordon registrerade för första gången i EU. Under 2007 registrera-
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96,7

des totalt 393 000 (362 000) fordon. Cirka 42 000 (33 700) av dessa
kan drivas med alternativa bränslen.
3. Omfattar samtliga bränsleslag förutom bensin och diesel.

[Fig. 13] Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för nya personbilar
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bensin l/100 km

1995*
9,3

8,7

8,5

8,3

8,4

8,4

8,3

8,3

8,2

8,0

7,8

Diesel l/100 km

7,5

6,5

6,5

6,5

6,7

6,9

7,1

7,1

7,0

6,9

6,6

Totalt bensin och diesel l/100 km

9,3

8,5

8,3

8,2

8,3

8,3

8,2

8,2

8,1

7,8

7,3

CO2 g/km för bensindrivna

222

208

203

199

199

198

198

197

194

190

185

CO2 g/km för dieseldrivna

199

174

175

176

178

183

188

189

188

183

176

Totalt bensin och diesel CO2 g/km

221

204

201

197

198

197

198

197

194

189

181

Källa: Bilindustrin, ACEA, JAMA, KAMA (1995–2004) och Vägverket (2005–2007). Uppgifter för 2007 är preliminära.
*1995 är basår för den europeiska överenskommelsen om minskade koldioxidutsläpp från nya bilar.

Mängden levererad motorbensin (exklusive låginblandad etanol) var för de första elva månaderna 2007
cirka 2,1 procent lägre än motsvarande period under
2006. Detta är främst ett resultat av bensindrivna personbilar och lätta lastbilar som har bytts ut mot diesel- och etanoldrivna.
Mängden levererad diesel var cirka 3,8 procent
högre de elva första månaderna 2007 än motsvarande
period 2006.4 Inom vägtransportsektorn har dieselförbrukningen ökat på grund av dels att bensindrivna
fordon har bytts mot dieseldrivna, dels att trafikarbetet med tunga lastbilar har ökat. En ökad inblandning
av fettsyrametylestrar (FAME) i dieseln medförde att
ökningen av levererad ren diesel dämpades något.
Ökningen inklusive FAME var 5,7 procent.
Bränsleförbrukningen för nya personbilar 2007 var
i genomsnitt 7,3 l/100 km, en minskning med 0,5 l/100
km sedan 2006. Det är den största årliga minskningen
av bränsleförbrukningen sedan sammanställningarna

[Fig. 14] Väglängd och trafikarbete 2007

startade 1978. Bidragande orsaker till den minskade
bränsleförbrukningen är den koldioxiddifferentierade
fordonsskatten som infördes under 2006, tillsammans
med miljöbilspremie och skatterabatten för dieselbilar
med särskilt låga partikelutsläpp. Sverige är ett av de
länder i EU som har högst andel biodrivmedel. År 2005
var andelen 2,2 procent, jämfört med cirka 1 procent
inom EU-25-länderna.
Koldioxidutsläppen för nya personbilar 2007 var
i genomsnitt 181 g/km. År 2006 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet 160 g/km för nya bilar inom
EU-255. [Fig.13]

Infrastruktur
Det svenska vägnätet består av cirka 98 000 km statliga
allmänna vägar och cirka 41 000 km kommunala gator
och allmänna vägar. Förutom de allmänna vägarna
finns cirka 76 000 km enskilda vägar med statsbidrag
och ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag, merparten så kallade skogsbilvägar. [Fig.14]

Kategori 	Väglängd, km*		Antal fordonskm
			
(miljarder)
Statliga vägar

98 400

52

Vägkategori		
Europavägar

6 400

20

Övriga riksvägar

8 900

13

Primära länsvägar

11 000

8

Övriga länsvägar

72 100

11

Hastighetsgräns		
120 km/tim

50

0

110 km/tim

5 400

13

90 km/tim

24 450

21

70 km/tim

60 650

14

50 km/tim

7 600

4

30 km/tim

250

0

Vägtyp		
Motorvägar
Motortrafikleder
varav mötessäkrade

1 800

14

400
350

1
1

4-fältsväg

200

1

Vanlig väg

96 000

36

varav mötessäkrade
Kommunala gator och vägar

1 400
41 000**

Källa: Sveriges kommuner och landsting, VTI och Vägverket.
* Uppgifterna är avrundade.
** Uppgiften avser år 2005.
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4. Avser total mängd levererad diesel. Det innefattar även diesel
för andra ändamål än som drivmedel inom vägtransportsektorn.
5. EU-25 är de länder som är medlemmar i EU sedan 2004.
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I detta kapitel redovisas graden av måluppfyllelse1 för
2007. En analys av måluppfyllelsen görs för varje mål.2
Övergripande transportpolitiskt mål
Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Förutom det övergripande målet finns sex transportpolitiska delmål som anger ambitionsnivån på lång
sikt. De transportpolitiska delmålen är:
• ett tillgängligt transportsystem
• hög transportkvalitet
• säker trafik
• god miljö
• positiv regional utveckling
• ett jämställt transportsystem.
De transportpolitiska delmålen konkretiseras genom
långsiktiga mål och mål för verksamhetsåret.3
Målen för vägtransportsystemet går inte att nå enbart genom Vägverkets verksamhet, utan det krävs gemensamma insatser av alla aktörer inom sektorn. Här
beskriver vi främst effekterna av Vägverkets arbete.
I vissa resultat ingår även andra aktörers arbete.
I Vägverkets sektorsredovisning beskrivs tillståndet i vägtransportsystemet och andra aktörers arbete
mera i detalj.

Tillgänglighet mellan glesbygd
och centralorter samt mellan
regioner och omvärlden
Mål för 2007
Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner
samt mellan regioner och omvärlden skall successivt förbättras.
Resultat: Uppfyllt

Glesbygd och centralorter
Antalet människor som bor i glesbygd och som har fått
förändrad tillgänglighet med bil till närmaste centralort har beräknats. Beräkningen gäller personer som
har mer än en halvtimmes restid till centralorterna
och som har fått restiden förändrad med mer än en
halv minut under året.
Måluppfyllelse
I glesbygden har totalt cirka 3 000 personer fått minskad restid, medan cirka 3 000 personer fått ökad restid
till närmsta centralort. Det innebär att 1 procent av
dem som bor i glesbygd har fått minskad restid och
1 procent har fått ökad restid. Tillgängligheten i skogslänens inland är i stort sett oförändrad.
Uppföljningen av den senaste fyraårsperioden4 visar
en svag förbättring av tillgängligheten. Cirka 27 000
personer har fått förbättrad tillgänglighet till närmaste
centralort, medan cirka 21 000 har fått försämrad tillgänglighet. [Fig. 15]

Tillgänglighet
Transportpolitiskt delmål
Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande
transportbehov kan tillgodoses.

I detta avsnitt belyser vi tillgängligheten i första hand
genom restider. Reskostnaden är direkt kopplad till
restiden och redovisas därför inte separat.
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1. Utfallet redovisas i möjligaste mån i tidsserier om minst fem år. I de
fall en tidsserie om minst fem år inte kan redovisas anges detta, för
de mått som ingår i redovisning av måluppfyllelse och övriga återrapporteringskrav.
2. För mål eller delar av mål som inte uppfylls eller delvis uppfylls
redovisas även planerade åtgärder. Internationella jämförelser görs
där så är möjligt. I Vägverkets sektorsredovisning redovisas internationella jämförelser mer utförligt.
3. I några fall görs ingen uppdelning i långsiktiga mål och mål för
verksamhetsåret. ”Mål för 2007” anger de mål i årsredovisningen
som måluppfyllelse ska redovisas för.
4. Uppgifter från 2003 saknas.

[Fig. 15] Antal personer med minskad restid mellan
glesbygd och centralorter, netto
2004

2005

2006

2007

3 000

0

3 000

0

Antal personer som fått minskad restid
mellan glesbygd och centralorter, netto

Analys
De åtgärder som bidrar till ökad tillgänglighet i skogslänens inland är främst förbättringar av vägnätets
bärighet och förändringar av skyltad hastighet.
Bärighetsåtgärder innebär förstärkning av vägar
eller broar så att den tunga trafiken kan använda dem
året runt – även under tjällossningen – utan att skada
dem. De flesta bärighetsåtgärder har genomförts i
norra Sverige där många svaga vägar finns. Eftersom

befolkningen där är gles påverkar förbättringen relativt få människor.
Den skyltade hastigheten har ändrats på några vägar under 2007. Hastighetsgränsen har höjts vid ombyggnader och sänkts där trafiksäkerheten har varit
dålig. De flesta ändringar har inneburit sänkningar av
hastigheten och därmed försämrad tillgänglighet.
De förbättringar av vägnätets bärighet som har
gjorts under året har bidragit till ökad tillgänglighet.
Eftersom förändringar i skyltad hastighet i de flesta
fall har inneburit sänkningar av hastighetsgränsen
har dock tillgängligheten mellan glesbygd och centralorter totalt varit i stort sett oförändrad under året.
Tjällossningen har under 2007 varit lindrigare än
normalt, vilket är en orsak till minskat antal körrestriktioner.
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Totalt har cirka 1 330 000 personer
fått minskad restid till sitt regionala
centrum eller till närmaste storstad.

[Fig.17] Tillgänglighet TILL storstad
Differens mellan 2007 och 2006 med bil

Regioner och omvärld
Antalet människor som har fått förändrad tillgänglighet med bil till närmaste regionala centrum har beräknats. Beräkningen gäller personer som har mer än
en halvtimmes restid till dessa orter. Vi redovisar här
antalet personer som fått restiden förändrad med mer
än en halv minut.
Vi har även beräknat tillgängligheten med bil till
omvärlden, definierad som landets storstäder. Beräkningen gäller de personer som har mer än en timmes
restid till närmaste storstad och som har fått restiden
förändrad med mer än fyra minuter.

!

Tid i minuter
-20 – -3
-3 – -1
-1 – -0,5
-0,5 – 0,5
0,5 – 1
1–3
3 – 20

!

!

[Fig. 18] Tillgänglighet till storstad
Vägnät 2007 med bil

Måluppfyllelse
Totalt har cirka 1 330 000 personer fått minskad restid
till sitt regionala centrum eller till närmaste storstad
medan cirka 150 000 personer har fått längre restid.
Av befolkningen i hela landet motsvarar det 15 respektive 2 procent.
Förändringarna berör 144 kommuner, varav flertalet
har fått förbättrad tillgänglighet. Restiden har förkortats med mindre än 2 minuter i 98 procent av de typresor till regionala centrum där restiden har förkortats.
Restidsförändringen till storstäder är i samtliga fall
mindre än 20 minuter.
Uppföljningen av den senaste fyraårsperioden1 visar
en förbättring av tillgängligheten. Cirka 2 580 000 personer har fått förbättrad tillgänglighet till sitt regionala centrum eller till närmaste storstad och cirka
460 000 har fått försämrad tillgänglighet. [Fig.16]
[Fig.16] Antal personer med minskad restid mellan
regioner och omvärld, netto
2004

2005

2006

2007

Antal personer som fått
minskad restid mellan regioner
och omvärld, netto

!

Tid i minuter
0 – 60
60 – 120
120 – 180
180 – 300
300 – 420
420 – 540
540 – 1 000

!

1. Uppgifter från 2003 saknas.
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520 000 1 180 000

Analys
Förändringar av tillgängligheten till närmaste regionala centrum eller närmaste storstad beror på såväl
förändrade hastighetsgränser som ombyggnad av vägsträckor. Höjda hastighetsgränser införs i samband
med att en vägsträcka byggs om till motorväg eller
mötesfri väg. Detta har skett främst på de större, mer
trafikerade vägarna.
Under 2007 har stora restidsförkortningar uppnåtts
på grund av fysiska åtgärder på bland annat E 4 mellan Uppsala och Gävle, där cirka 80 kilometer motorväg har byggts. Hela norra Sverige har därmed fått
cirka 13 minuters kortare restid till Stockholm.

!
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210 000 210 000

Ny motorväg mellan Brämhult–Rångedala och på väg
40 mellan Haga och Ljungarum samt ombyggnader på
väg 51 förbi Svärtinge och förbi Malmköping samt på
väg 225 Moraberg–Lövstalund har bidragit till avsevärt kortare restider. Åtgärderna omfattar långa vägavsnitt, totalt cirka 120 kilometer, och påverkar många
resenärer och transportörer.
Ombyggnad till fyrfältsväg har under 2007 totalt
för alla resenärer inneburit restidsvinster på cirka
1,9 miljoner timmar. Ombyggnad till mötesfri väg har
lett till att restiderna minskat med cirka 0,1 miljoner
timmar, medan övriga ombyggnader har minskat restiderna med drygt 0,2 miljoner timmar.
Restidsförlängningarna under 2007 beror till stor
del på att hastighetsgränsen har sänkts på en vägsträcka, vid Kiruna. [Fig. 17 – 20]

[Fig.19] Tillgänglighet till regionalt centrum
Differens mellan 2007 och 2006 med bil

!

!

!

!

Sammanvägd måluppfyllelse för tillgänglighet mellan glesbygd och centralorter samt mellan regioner och omvärld
Under 2007 har ett antal ombyggda vägar öppnats för
trafik. I samband med detta har tillgängligheten förbättrats genom kortare vägsträckor och högre hastighetsgränser.
Tillgängligheten i skogslänens inland är i stort sett
oförändrad, medan tillgängligheten mellan regioner
och omvärld har förbättrats.
Nettot av antalet personer som fått minskade restider är cirka 1180 000. Målet är därmed uppnått.
Internationella jämförelser
Vejdirektoratet i Danmark bedömer tillgängligheten i
form av hur trafikanterna uppfattar den. De bedömer att
tillgängligheten i Danmark ökade under 2006. En viktig
faktor i detta är införandet av variabla hastighetstavlor
vid vägarbeten. Vägförvaltningen i Finland bedömer
tillgänglighet i form av ”smidigt och tryggt vägnät”. Där
uppmättes ingen skillnad mellan åren 2005 och 2006. I
Norge mäts inte tillgänglighet mellan eller inom orter.

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

! !!
!

!

!

!

Tid i minuter

!

!

!

-10 – -2
-2– -1
-1 – -0,5
-0,5 – 0,5
0,5 – 1
1–2
2 – 10

!

!

!

!

!

!

!
!

!

[Fig.20] Tillgänglighet till regionalt centrum
Vägnät 2007 med bil

tillgänglighet inom storstadsområden
och mellan tätortsområden

!

!

Mål för 2007
Tillgänglighet inom storstadsområden och mellan tätortsområden skall öka.

!
!

!

!

Resultat: Delvis uppfyllt

Tillgänglighet inom storstadsområden
Tillgängligheten inom storstadsområden har beräknats genom att trängseln mätts i form av bilarnas
hastighet på utvalda sträckor. Hastigheten har sedan
jämförts mellan åren. Ökad trängsel innebär lägre hastighet och därmed försämrad tillgänglighet. Trängseln
i storstadsområdena är besvärande för både medborgare och näringsliv. Främst gäller det den tid på dygnet då människor reser till sina arbeten.

!

!

!

!
!

!

! !!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

Tid i minuter
!

!

!

!
!

0 – 30
30 – 60
60 – 90
90 – 120
120 – 480

!

!
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Vägverket mäter regelbundet trängselns inverkan på
tillgängligheten i Stockholm och Göteborg.1 Med start
under hösten 2007 görs mätningar och beräkningar av
ett hastighetsindex månadsvis. Mätningarna sker genom att medelhastigheter mäts under högtrafik på ett
flertal viktiga huvudleder. Dessa mätningar ger också
indikationer på hur väl trafiken flyter på anslutande
sidogator och det finmaskiga gatusystemet.
Reshastigheter för utpekade pendlingssträckor i
Göteborg och Stockholm har mätts och räknats om
till restid per kilometer under högtrafik för 2006 och
2007. Ny metodik och nya datakällor för beräkning har
använts för analysen av trängselförändringar 2007.
Dessa förändringar innebär att uppgifterna för 2007
inte är helt jämförbara med tidigare år.

Totalt sett är hastigheterna och därmed även restiderna i stort oförändrade under 2007. [Fig.22]
I Malmö har ännu inga mätningar av medelhastigheten genomförts. Tillgängligheten i Malmö bedöms vara
oförändrad under året.
Sammantaget för alla tre storstäder har tillgängligheten försämrats under året.
Analys
Förändringar av tillgängligheten i storstadsområdena
beror på trafikmängdens utveckling och de åtgärder
som genomförs i vägtransportsystemet och kollektivtrafiksystemen. Trafikmängdens utveckling påverkas
bland annat av inflyttning och av konjunkturen.
I Stockholms innerstad infördes trängselskatt för
biltrafiken i augusti 2007. Detta har medfört ökad tillgänglighet i Stockholms innerstad men minskad tillgänglighet på de stora lederna strax utanför innerstaden.4 Två av de mätta pendlingssträckorna påverkas
av införandet av trängselskatt. På dessa sträckor har
trafiken ökat med totalt 5 – 10 procent.
Tillgängligheten har förbättrats på speciellt känsliga platser i Stockholm. Detta har skett främst genom

Måluppfyllelse
I Stockholm har medelhastigheten mätts på tre pendlingssträckor under högtrafik.2 Sträckornas längd är
totalt cirka 4 mil. Totalt sett har hastigheten på dessa
sträckor minskat och restiderna därmed ökat. [Fig.21]
I Göteborg har medelhastigheten mätts på nio viktiga vägsträckor motsvarande totalt cirka 15 mil.
[Fig. 21] Restider för pendlingssträckor i Stockholm 3
Väg

Pendlingssträcka		Medelrestid i sekunder per kilometer, högtrafik 7 – 9
2004

2005

2006

2006*

E4

Kista – Norrtull		 68

59

68

60		

E 18

Hägernäs – Roslagstull		 138

116

133

-		

-

E4

Bredäng – Kista		 78

92

90

86		

100

		

2007*
63

Rv 73/E 4/Rv 25

Trångsund – Karlberg		

-

157

133

-		

-

Lv 222/Rv 73

Nacka – Åbyvägen		 62

73

84

78		

86

E 18/E 4

Hägernäs – Haga Norra		 97

75

100

-		

-

E 18/E 4

Jakobsberg – Norrtull		 95

77

92

-		

-

Tabellen innehåller pendlingssträckor där trängselmätningar gjorts.
* Förändring av metodik och datakällor för beräkning. Mätningar har gjorts under september till november.

[Fig. 22] Restider för pendlingssträckor i Göteborg 3
Väg

Pendlingssträcka	Medelrestid i sekunder per kilometer, högtrafik 7 – 9

			

2004

2005

2006

Kungälv – Kallebäck			 67

60

54

55		

E 6	Lindome – Ringön			 63

59

64

71		

73

103

133

133		

129

E6
E 20 – E 6

Partille – Ringön				 82

E 20 – E 6

2006*

2007*
54

Partille – Bräcke				

-

90

109

106		

103

E 6	Lindome – Bräcke			

-

57

52

56		

57

Rv 40 – E 6

Råda – Ullevi				

-

-

71

67		

72

Lv 158 – Lv 155	Lindås – Torslanda			

-

-

68

71		

71

Lv 155 – Rv 45 – E 6

Hjuvik – Ullevi				

-

-

88

86		

92

Rv 45 – E 6

Bohus – Kallebäck			

-

-

56

58		

57

Tabellen innehåller pendlingssträckor där trängselmätningar gjorts.
* Förändring av metodik och datakällor för beräkning. Mätningar har gjorts under september till november.

1. Mätningar i Malmö kommer att påbörjas under 2008.
2. Färre mätningar har gjorts jämfört med tidigare år beroende på att
nya mätmetoder används. Fler sträckor kommer att mätas framåt
i tiden.
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3. Uppgifter från 2003 saknas.
4. Även i London minskade trängseln då trängselskatt infördes 2003.

Förändringar av tillgängligheten
mellan tätortsområden beror på såväl förändrade hastighetsgränser som ombyggnad
av vägnätet till exempel mötesfria vägar.

Vägverkets åtgärder i form av utökning av körfält, omställbara vägmärken, trafiksignaler i korsningar och
trafikinformation på webben. Fordonstrafiken i Stockholm beräknas ha ökat med cirka 3 (1) procent under
året, vilket har försämrat tillgängligheten.
I Göteborg bedöms flera åtgärder ha bidragit till
ökad tillgänglighet. Vägverket har utökat antalet
körfält och förbättrat vägtrafikledningen på vissa
sträckor. Sänkta taxor, fler turer, nya busskörfält och
pendelparkeringar är åtgärder som har genomförts
för att öka tillgängligheten för kollektivtrafiken. Under
2007 har resandet med kollektivtrafiken ökat med cirka
4 procent. Fordonstrafiken i Göteborg beräknas ha ökat
med cirka 2 (1) procent under året. Den ökade trafiken
innebär att tillgängligheten för bilarna är oförändrad
trots åtgärder inom både vägtransportsystemet och
kollektivtrafiken för att förbättra tillgängligheten.
I Malmö har inga förbättringar genomförts för biloch kollektivtrafiken som bedöms ha påverkat trängseln på vägarna. I innerstaden är biltrafiken oförändrad sedan många år tillbaka, medan trafiken har ökat
med 2 – 5 procent per år på infarterna.
Planerade åtgärder
Restiderna på det övergripande vägnätet i Stockholm
ökar och kommer sannolikt att fortsätta att öka. Även
i Göteborg bedöms restiderna öka. Orsakerna är komplexa men viktiga faktorer är trafikökning på grund av
den ekonomiska tillväxten i kombination med trafikreglering i huvudgatunäten. Restiderna i Stockholm
bedöms öka trots trängselskatten. Det bedöms inte
vara realistiskt att motverka detta med investeringsoch trimningsåtgärder.
I Stockholm förbereds för breddning av E 4 på
sträckan Järva Krog – Häggvik i bägge körriktningar,
vilket bedöms medföra minskad trängsel. Norrortsleden på E 18 mellan Rosenkälla och Häggvik öppnas
för trafik under hösten 2008. Norrortsleden bedöms
kunna avlasta trafiken på E 18 efter Norrtäljevägen,
där trängseln är stor.
Tillgänglighet mellan tätortsområden
Förändringar av tillgängligheten mellan tätortsområden beror på såväl förändrade hastighetsgränser
som ombyggnad av vägnätet. Höjda hastighetsgränser
införs i samband med att en större väg byggs om till
motorväg eller mötesfri väg.
Under 2007 har vi fått stora restidsförkortningar på
olika sträckningar, vilket beskrivs i avsnittet om tillgänglighet till regionala centrum och storstäder. Beskrivningen kompletteras här med en särskild analys av restiderna på det nationella vägnätet, som binder samman
landets tätortsområden. Restiderna gäller resor med bil.
Måluppfyllelse
Tillgängligheten mellan tätortsområden har förbättrats under året. De totala restidsminskningarna för
typresorna var 16 minuter medan restidsökningarna
var 13 minuter. Sammantaget har restiden därmed
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minskat med cirka 3 minuter.
Restiderna har minskat avsevärt mellan ett antal orter
längs det nationella vägnätet. Restiderna har bland annat minskat med drygt 13 minuter mellan Stockholm och
Gävle, en förbättring som påverkar många resenärer.
Tillgängligheten mellan tätortsområden förbättrades även under åren 2004 – 2006, medan den i stort var
oförändrad under 2003.
Analys
Förbättringar av tillgängligheten mellan tätortsområden beror till stor del på fysiska åtgärder på det statliga vägnätet.
Under 2007 har ett antal större vägar byggts om
medan andra vägar har försetts med mitträcke, i vissa
fall i kombination med ändrade hastighetsgränser.
Åtgärderna har bidragit till ökad tillgänglighet genom
höjda hastighetsgränser.
Under året har restiderna minskat på cirka 120 km
av det nationella vägnätet. Ombyggnad till fyrfältsväg
har lett till att restiderna har minskat med 1,9 miljoner
timmar, medan ombyggnad till mötesfri väg har minskat restiderna med cirka 0,1 miljoner timmar.
Restidsökningarna under året beror på ändringar av
skyltad hastighet.
Sammanvägd måluppfyllelse för
tillgänglighet inom storstadsområden
och mellan tätortsområden
Under 2007 har tillgängligheten försämrats i Stockholm, medan den är oförändrad i Göteborg och Malmö.
Totalt har tillgängligheten inom storstadsområdena
försämrats. Tillgängligheten mellan tätortsområdena
har däremot förbättrats.
En sammanvägd totalbedömning är att målet om en
ökad tillgänglighet inom storstadsområdena och mellan tätortsområdena är delvis uppfyllt.
Tillgänglighet för funktionshindrade
Mål för 2007
Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik, skall öka. Senast
2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med
funktionshinder.
Resultat: Uppfyllt

Funktionshindrades möjligheter att resa i transportsystemet har mätts årligen från 2002 till 2005. Mätningarna har visat att cirka 85 procent av de funktionshindrade kan resa – 70 procent utan besvär och
15 procent med visst besvär. Andelarna har varit
oförändrade åren 2002 – 2005. Under 2006 och 2007
har inga mätningar genomförts.
Vi bedömer måluppfyllelsen 2007 utifrån hur stor
andel av de utpekade kollektivtrafikstråken som är
åtgärdade för funktionshindrade.

Måluppfyllelse
Av de utpekade kollektivtrafikstråken på det nationella
stamvägnätet är 451 procent åtgärdade för funktionshindrade. På det regionala vägnätet är 312 procent
åtgärdade.3
De kollektivtrafikstråk som har åtgärdats under
2007 har bidragit till att en större andel funktionshindrade kan utnyttja vägtransportsystemet. De genomförda åtgärderna under året innebär att vi bedömer att
målet är uppfyllt.
Vägverkets mål är att 100 procent av utpekade kollektivtrafikstråk ska vara åtgärdade 2010. Vi bedömer
att detta sannolikt kan uppnås.
Analys
Under 2007 har 92 utpekade kollektivtrafikstråk åtgärdats på det nationella stamvägnätet medan 49 har
åtgärdats på det regionala vägnätet. Totalt har under
året 141 (21) utpekade stråk åtgärdats. Antalet åtgärdade stråk har ökat kraftigt jämfört med 2006.
Ökningen av antalet åtgärdade stråk är en följd av
det regeringsuppdrag som Vägverket och Banverket
tillsammans har haft med att ta fram ett nationellt
handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga
utveckling (Koll framåt). En kraftsamling för tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade är särskilt
utpekad som ett viktigt område.
Vägverket har under året särskilt inriktat åtgärderna på att öka tillgängligheten vid busshållplatser.
Nya pendlingsparkeringar, mindre åtgärder på gångvägar samt anslutningar till och från busshållplatser
är andra åtgärder som bidragit till ökad tillgänglighet.
Kollektivtrafikanläggningar har åtgärdats för funktionshindrade med hjälp av statsbidrag från Vägverket
på drygt 20 miljoner kronor. Se sid 29.
Jämfört med övriga nordiska länder har Sverige tagit ett större helhetsgrepp på formerna för att utveckla
kollektivtrafiken genom att ta fram ett nationellt handlingsprogram. Tillsammans med de nordiska länderna
håller vi på att ta fram gemensamma indikatorer för
att mäta tillgängligheten för funktionshindrade.
Svenska lokaltrafikföreningen genomför regelbundet
kvalitetsmätningar som gäller beställning, bemötande
och intryck av resor. Mätningen 2007 visar att 93 procent av de tillfrågade är nöjda.
Arbetet med att utveckla och anpassa kollektivtrafiken för att öka dess tillgänglighet fortsätter i enlighet
med målet för 2010.

Måluppfyllelsen mäts dels genom att föräldrar har fått
ange om de bedömer att deras barn har en säker skolväg, dels genom att vi har beräknat hur många barn
som på egen hand kan ta sig till närmaste skola med
god säkerhet till följd av Vägverkets fysiska åtgärder.
En nationell enkät bland föräldrar till barn 6 – 15 år
genomförs vart tredje år. I år har ingen sådan undersökning genomförts. Resultat från tidigare undersökningar (2000, 2003 och 2006) visar att cirka 50 procent
av föräldrarna anser att skolvägen är säker.
Vi har inte tillräckliga kunskaper för att kunna göra
jämförelser mellan olika länder av tillgängligheten för
barn. Sverige har dock ett mer utvecklat arbetssätt för
att öka barns tillgänglighet – exempelvis barnkonsekvensanalyser – jämfört med många andra länder.
Måluppfyllelse
För många barn har situationen förbättrats genom de
fysiska åtgärder som har genomförts under 2007 längs
det statliga vägnätet. Vi beräknar att mer än 4 0004
(mer än 3 300) barn berörs av Vägverkets åtgärder för
att förbättra barns skolvägar.5 Sammantaget bedöms
målet vara uppfyllt.
Analys
Under året har Vägverket genomfört mer än 400 åtgärder
som berör tillgänglighet och trafiksäkerhet för barn som
går och cyklar. Bland annat har gång- och cykelvägar,
gångpassager och gång- och cykeltunnlar byggts och
hastighetsgränsen sänkts vid övergångsställen. [Fig. 23]
Vägverket genomför ett försök med hastighetsbegränsning till 30 km/tim för trafik som passerar skolbussar som stannat för att släppa av eller ta upp passagerare. Försöket pågår under åren 2006 – 2008 och
sker i samarbete med ett antal kommuner.
Den ökande biltrafiken gör det svårare för barnen att
korsa gator och vägar. Bilarnas hastighet är avgörande
för barnens möjligheter att säkert korsa gator och vägar.
En ökad andel barn går i en fristående skola eller i
en annan skola än den som kommunen anvisar. Tidigare studier6 visar att föräldrarnas bedömning om det
är möjligt för barnet att gå på egen hand till skolan
[Fig.23] Trafiksäkerhetsåtgärder som berör
oskyddade barn7
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Antal genomförda trafiksäkerhetsåtgärder som berör oskyddade barn

Tillgänglighet för barn
Mål för 2007
Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka.
Resultat: Uppfyllt

1. Kravet för måluppfyllelse är 30 procent.
2. Kravet för måluppfyllelse är 5 procent.
3. Uppgifter om andelen åtgärdade kollektivtrafikstråk uppdelat på
det nationella stamvägnätet och det regionala vägnätet saknas för
2006 och tidigare år.
4. Kravet för måluppfyllelse är 2 000 barn.
5. Fullständiga uppgifter för åren 2003–2005 saknas.
6. Markör 2000.
7. Uppgift saknas för 2003.
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Mätningar av cykeltrafiken har gjorts i en del kommuner. Dessa mätningar kan dock inte ge underlag för
att bedöma utvecklingen av cykeltrafiken i hela landet.
Stockholms stad har räknat cyklister systematiskt i
över 25 år. I Stockholms city har antalet cyklister ökat
trendmässigt, med en tydlig ökning 2007.
Cykeltrafikens omfattning varierar kraftigt i Europa.
Holland och Danmark har klart högst andel. Sverige
och några andra länder har en lägre andel. Därefter
ligger fler länder i Europa.1

skiljer sig åt beroende på om barnet går i den skola
som kommunen anvisar (63 procent), annan kommunal
skola (42 procent) eller en fristående skola (34 procent).
Barnkonsekvensanalyser
En barnkonsekvensanalys genomförs för att pröva vad
som är barnens bästa vid en åtgärd som rör barn. I samband med dessa analyser får barnen lämna information
om hur de rör sig och vilka risker de ser i området.
Barnkonsekvensanalyser har genomförts helt eller
delvis i sammanlagt åtta projekt. Projekten har gällt
upprustning av huvudvägar, nya trafikplatser och
anslutningsvägar till E 4, konsekvenser av en indragen
busslinje, anläggning av en gång- och cykelväg, planering av ett nytt bostadsområde samt kartläggning av
skolskjutshållplatser.
Under året har Vägverket publicerat skriften ”Skolan
medverkar i barnkonsekvensanalyser – genom studier
i närsamhället”. Publikationen innehåller exempel
på hur barn kan kartlägga problem i trafikmiljön och
medverka i planeringen på sina villkor.
Förflyttningar till fots, med cykel
och med buss
Mål för 2007
Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala
kortväga resandet skall öka.
Resultat: Delvis uppfyllt

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det
totala kortväga resandet (kortare än 5 km) har analyserats. Analyserna visar att andelen gående har ökat
de senaste åren, andelen cyklister har minskat något
medan andelen bussresor är relativt konstant. [Fig.24]
Under 2007 har ingen nationell mätning gjorts av
andelen resor till fots, med cykel eller med buss.
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Måluppfyllelse
Vägverket har under året genomfört flera åtgärder som
medfört förbättringar för gång- och cykeltrafikanter
och för bussresenärer.
Vi har under året pekat ut cykelstråk tillsammans
med 155 kommuner och kollektivtrafikstråk tillsammans med Banverket, kommuner och trafikhuvudmän
i 21 län.
Under 2007 har vi byggt cirka 80 (85) km nya gångoch cykelvägar. Exempel på andra åtgärder är gångpassager, tunnlar för gång- och cykeltrafik och sänkningar av hastighetsgränsen vid övergångsställen. Ett
stort antal utpekade kollektivtrafikstråk har åtgärdats
– se sid 27.
Statsbidrag har lämnats till kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar och för ökad
tillgänglighet för funktionshindrade – se sid 29.
Vägverkets och andra aktörers åtgärder bedöms
ha bidragit till ökade möjligheter att använda vägtransportsystemet för förflyttningar till fots, med
cykel och med buss. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
Analys
Under 2007 har ett stort antal åtgärder genomförts för
att förbättra för gång- och cykeltrafiken och för bussresenärer. Inga märkbara faktorer bedöms under året
ha bidragit till en försämrad tillgänglighet för gående,
cyklister och bussresenärer. Det är därför inte troligt
att andelen resor till fots, med cykel eller med buss har
minskat under året.
Planerade åtgärder
Vägverket har påbörjat ett samarbete med lokaltrafiken för att öka andelen kvinnor och män som väljer
att resa till fots, med cykel och med kollektivtrafiken i
stället för att resa med bil.
I samarbete med Nutek, Banverket och cykelorganisationer har vi tagit fram en nationell handlingsplan
som ska bidra till cykeltrafiken blir säkrare och att
dess andel av resorna ökar. Förslaget, som innehåller
ett femtiotal aktiviteter, har lämnats till regeringen.
Behovet av cykelvägar längs det statliga vägnätet har
kartlagts med en enhetlig modell. Vi har även tillsam-

1. Nationella cykelstrategier, VTI, 1998. Kontroll med experter 2007.

[Fig. 24] Andelen resor till fots, med cykel eller buss av det totala antalet kortväga resor, Procent
1999
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2004*

2006

Andel förflyttningar till fots av det totala antalet kortväga resor

40
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Andel cykelresor av det totala antalet kortväga resor

20
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2
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3

2

3
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Andelen bussresor av det totala antalet kortväga resor
Total andel
Resvaneundersökningar har inte genomförts under 2002, 2003, 2005 och 2007.
*Utfallet 2004 är inte jämförbart med övriga år på grund av metodskillnader.

mans med Banverket tagit fram ett handlingsprogram
för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.
Som en följd av de olika samarbetsprojekten planeras
ett flertal aktiviteter för att öka cykeltrafiken, exempelvis inventering av investeringsbehov, utveckling av
åtgärds- och effektsamband, förbättring av infrastrukturen för cykeltrafiken och utveckling av regelverk.
Fler utpekade kollektivtrafikstråk kommer att åtgärdas.
Bidrag
Kollektivtrafikanläggningar, miljö
och trafiksäkerhet
Statsbidrag lämnas enligt förordningen (1988:1017)
om statsbidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar
m.m. Statsbidraget är en viktig förutsättning för att
nå målet om en handikappanpassad kollektivtrafik år
2010. Planeringen av statsbidragen sker i länsplanerna
för regional transportinfrastruktur.
Under 2007 har bidragen uppgått till totalt 234 miljoner kronor, vilket utgör cirka 75 procent av plannivån. Av detta har bidrag lämnats med drygt 20 miljoner kronor för handikappanpassning av kollektivtrafiken. Sedan 1998 har totalt 1 273 miljoner utbetalats för
handikappanpassning. [Fig. 25]
I mars 2002 fick Vägverket ett uppdrag av regeringen att genomföra och utvärdera försök med friare
användning av statsbidraget för kollektivtrafik på väg
i ett begränsat antal kommuner. Utvärderingen har
redovisats till regeringen i juni 2007.
Storstadsöverenskommelser
Anslagsfinansierade bidrag inom ramen för de så kallade storstadsöverenskommelserna har inte utbetalats under året på grund av förseningar i den fysiska
planeringsprocessen. Under 2007 har ett planprogram

[Fig.25] Statsbidragens fördelning på åtgärder2
Kollektivtrafikanläggningar:	Totalt utbetalt 2007, mnkr
Vägar, exempelvis bussgator

18,3

Resecentrum (1 st)

0,3

Flygplatsanläggningar (2 st)

13,7

Busshållplatser och övriga mindre kollektivtrafikanläggningar (6 st)

7,8

Övriga kollektivtrafikanläggningar (145 st)

45,9

Summa kollektivtrafikanläggningar

86,0

Åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet på kommunala
gator och vägar:
Bulleråtgärdade bostäder, vård- och skollokaler
(berör cirka 2 500 personer)

6,4

Upprustning av vägmiljöer (1 st)

2,4

Säkrare korsningar (11 st)

45,7

Gång- och cykelvägar (21 km)

49,5

Separeringsåtgärder (13 st)

1,1

Transportinformatik (1 st)

6,0

Övriga miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder (133 st)

16,2

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för funktionshindrade:
Fordon (1 st)

0,8

Terminaler (6 st)

1,8

Informations- och betalsystem (74 st)

1,7

Övriga anläggningar (gång- och cykelvägar,
busshållplatser, handikappliftar, hissar etc.) (146 st)

16,1

Summa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken

20,4

Totalt utbetalt

233,7

lagts fast som innebär att detaljplanearbetet har kunnat påbörjas. Återstående bidrag, cirka 100 miljoner
kronor, kommer att utbetalas till trafikkontoret i
Göteborg under 2008 och 2009. Göteborg har fått lånefinansierade bidrag, 167 miljoner kronor, för inköp av
nya spårvagnar. Utbetalningarna till Storstockholms
lokaltrafik är avslutade. [Fig.26]

[Fig. 26] Verksamhetsvolym för statsbidrag (exklusive enskilda vägar), miljoner kronor
2003		

2004

2005

2006

2007

Kollektivtrafikanläggningar, miljö, trafiksäkerhet

412		

457

176

226

234

Storstadsöverenskommelser

404*

282

171

146

167

7		

16

24

1

2

823		

755

371

373

403

Övrigt
Summa
*	I beloppet ingår räntor och avgifter med 31 miljoner kronor.

2. Uppgifterna om antal respektive kilometer avser åtgärder som
färdigställts under året.
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Bro över Skalvattensbäcken,
Sagavägen i Västerbotten.

Transportkvalitet

På det statliga vägnätet finns cirka 15 500 broar och
ett tjugotal tunnlar. Vägverket prioriterar underhåll av
broar och tunnlar.

Transportpolitiskt delmål
En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för
medborgarna och näringslivet.

Drift och underhåll
Förbättringar av transportkvaliteten beror främst på
väghållarens åtgärder. De åtgärder som har störst betydelse är drift och underhåll av vägarna. Förbättring och
nybyggnad innebär ofta stora vinster lokalt. [Fig. 28]
Sedan 2004 har Vägverket enligt långtidsplanen2
prioriterat driftåtgärderna på bekostnad av främst underhållet av belagda vägar. Att underhållsåtgärderna
har varit lägre prioriterade jämfört med driftåtgärderna återspeglas i tillståndet på belagda vägar och
i trafikanternas betyg på drift och underhåll.
Vinterdriften syftar till att hålla vägbanan framkomlig och trafiksäker. Drygt hälften av alla resurser för drift
av statliga vägar används till vinterdrift, främst snöröjning och halkbekämpning. På tre fjärdedelar av vägnätet
tillåts snövägbanor som har en yta av packad snö eller
is. Vägverket prioriterar högtrafikerade vägar, skolvägar,
busshållplatser och gång- och cykelvägar i vinterdriften.

Långsiktigt mål
Kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet skall
successivt förbättras.

Den belagda väglängden på det statliga vägnätet var
vid årsskiftet 2007/2008 cirka 78 600 km eller 79,8 procent av den totala väglängden och 88,4 procent av den
totala vägytan. [Fig. 27]
Av de statliga vägarna i skogslänen är 69,5 (69,2)
procent belagda, totalt 29 443 (29 225) km. I övriga
landet är motsvarande andel 87,6 (87,2) procent, totalt
49 116 (48 903) km.
Som jämförelse kan nämnas att andelen belagda
statliga vägar är 65,0 procent i Finland.
Av det statliga vägnätet är cirka 19 900 km grusväg,
vilket motsvarar 20,2 procent av den totala väglängden. Trafikbelastningen avgör om en väg ska beläggas.
Grusvägslängden varierar därför över landet. 65 procent av den totala grusvägslängden finns i skogslänen.1

Driftstandard
Resultaten från uppföljningen av driftstandarden
under 2007 har inte uppfyllt ställda krav på tillförlitlighet. En genomgripande förändring av tillämpningen
av uppföljningssystemet har därför påbörjats.

[Fig. 27] Belagda vägar på det statliga vägnätet
2003

2004

2005

2006

2007

Totalt, km

77 484

77 788

77 995

78 133

78 559

Andel, %

78,9

79,1

79,3

79,5

79,8

1. Skogslänen är Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands,
Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.
2. Nationell plan för vägtransportsystemet (NPVS) 2004–2015.
3. Samtliga kostnader anges i 2007 års prisnivå.

[Fig. 28] Kostnader för drift och underhåll, miljoner kronor3
2003

2004

2005

2006

2007

Underhållstjänster				
2 223

2 114

2 291

2 393

2 598

Underhåll grusväg

Underhåll belagd väg

233

221

205

238

199

Underhåll bro, tunnel och färjeled

596

569

642

704

692

Underhåll av vägutrustning

439

440

432

470

528

48

64

74

95

71

3 538

3 408

3 644

3 900

4 088

Underhåll sidoområde och sidoanläggningar
Summa underhållstjänster

Drifttjänster					
Vinterdrift

1 748

1 867

1 925

1 979

1808

Drift av belagd väg

358

353

351

243

361

Drift av grusväg

187

166

165

134

137

Drift av sidoområde och sidoanläggning

271

367

408

384

402

Drift av vägutrustning

357

301

320

312

366

Drift av bro och tunnel

57

60

82

92

99

381

398

415

445

474

Drift av färjeled
Summa drifttjänster

3 359

3 512

3 666

3 590

3 648

Summa drift och underhåll

6 898

6 920

7 310

7 490

7 736

Summa, prisnivå 2007

7 865

7 810

7 901

7 766

7 736

I tabellen har Vägverkets driftindex använts. Detta index bedöms bäst spegla kostnadsutvecklingen av insatskomponenter.
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Vägarnas jämnhet
Mål för 2007
Vägverket skall genom sina samlade åtgärder under 2007
förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med 2006.
Resultat: Delvis uppfyllt

Vägverket följer upp yttillståndet på belagda vägar
genom att mäta ojämnheter. Det som påverkas mest
negativt av ojämnheter är fordonskostnader, restid,
komfort och trafiksäkerhet.
En typ av ojämnhet beskrivs med ett index (IRI). En
ny väg har ett IRI-värde på cirka 1 och ett högre värde
anger större ojämnhet. På vägar med högt IRI-värde
sänker bilföraren normalt hastigheten, vilket påverkar
restiden.
En annan typ av ojämnhet är spårighet, som beror
på att tung trafik och dubbdäcksslitage deformerar
vägytan. Dessa skador påverkar framför allt trafiksäkerheten genom försämrad avrinning och sämre effekt
av insatserna i vinterväghållningen. Skadorna mäts
som spårdjup.
Måluppfyllelse
I skogslänen var det 92 (92) km väg med mer än 2 000
fordon per dygn som hade ett IRI-värde över 4. Motsvarande längd för övriga län var 208 (228) km. Av
vägarna med färre än 2 000 fordon per dygn var det
4 170 (4 284) km i skogslänen och 4 747 (5 095) km i
övriga län som hade ett IRI-värde över 4.
Ett spårdjup över 15 mm hade 271 (213) km väg med
mer än 2 000 fordon per dygn i skogslänen och 697
(666) km väg i övriga län.
Totalt har andelen ojämna vägar (IRI) minskat
medan andelen spåriga vägar (spårdjup) ökat.
Bedömningen är därför att målet är delvis uppfyllt.
[Fig. 29 – 30]

[Fig. 29] ANDEL VÄGAR MED IRI > 4

Analys
Kostnaderna för att upprätthålla den drift- och underhållsstandard som anges i långtidsplanen har stigit
avsevärt under de senaste åren. Orsaken är bland annat ökade priser på insatsvaror, nya och förbättrade
väganläggningar, högre miljö- och trafiksäkerhetskrav
och kostnader till följd av stormen Gudrun och andra
oförutsedda händelser. Beläggningsindex, som visar
kostnadsutvecklingen för beläggningsunderhållets
insatsvaror, har stigit med 4,0 (9,1) procent sedan 2006.
En genomlysning av drift- och underhållsverksamheten har gjorts. Den har lett till ett antal beslut om
besparingsåtgärder. Besparingarna har hittills inte
uppvägt kostnadsutvecklingen.
Under 2007 saknades cirka 500 miljoner kronor för
att upprätthålla underhållsstandarden på belagda
vägar enligt långtidsplanen.
Vägverket har under året prioriterat driftåtgärder
på bekostnad av främst underhåll. Inom underhållet
har Vägverket prioriterat yttillståndet på bekostnad
av beständighet. Yttillståndet på belagda vägar, i form
av jämnhet och friktion, har därmed förbättrats medan
spårdjupet försämrats jämfört med 2006.
Försämringen av andelen vägar med spårdjup över
15 mm i skogslänen jämfört med 2006 motsvarar knappt
60 km väg och kan bero på tillfälliga variationer.
Andelen vägar med ett IRI-värde över 5 var i Sverige
0,3 procent, jämfört med 0,2 procent i Finland. Andelen
vägar med ett spårdjup över 15 mm var i Sverige 4,5
procent, jämfört med 2,7 procent i Finland.
Kostnaderna för underhåll av belagda vägar under
2007 var 2 598 (2 393) miljoner kronor och för drift av
belagda vägar 361 (243) miljoner kronor.
Planerade åtgärder
Satsningen på att öka effektiviteten inom drift- och
underhållsverksamheten fortsätter. Forskning och utveckling och intern styrning är de viktigaste verktygen
som bidrar till ökad effektivitet, såväl inom Vägverket
som hos våra entreprenörer. Fortsatt utveckling av metoderna för upphandling stimulerar entreprenörerna
att ta ansvar och bidrar till en god leverantörsmarknad.

Procent

[Fig.30] ANDEL VÄGAR MED SPÅRDJUP > 15 MM
PÅ VÄGAR MED ÅDT > 2 000
Procent
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Bärighet
Mål för 2007
Restriktionerna på det statliga vägnätet skall minska.
Resultat: Uppfyllt

Som mått på vägars bärighet används dels andel väg
med högsta tillåten bärighet, bärighetsklass 1 (BK1;
bruttovikt upp till 60 ton), dels bärighetsnedsättning
under tjällossningsperioden, mätt som såväl väglängd
som tid.
Längden väg som normalt inte är upplåten för BK1
har minskat med 941 km till 5 215 km på det statliga
vägnätet. Minskningen var 17,9 procent i skogslänen.
I övriga landet har längden väg av lägre bärighetsklass
än BK1 minskat med 10,2 procent. [Fig. 31]

Restriktionerna mätt i dygnskilometer
har minskat med 46 procent från 2006.

33 procent från 2006 och 52 procent jämfört med
genomsnittet för 2002 – 2006.
Skogslänen har haft tjälrestriktioner på cirka 7 (12)
procent av vägnätet, jämfört med i genomsnitt 17 (19)
procent de fem föregående åren. Motsvarande siffror
för det övriga landet är 7 (15) respektive 10 (10) procent. Restriktionerna i skogslänen varade i genomsnitt
52 (36) dygn, jämfört med i genomsnitt 45 (47) dygn de
fem föregående åren. Motsvarande siffror för övriga
landet var 22 (30) respektive 36 (38) dygn.
Längden vägar som inte tillåter trafik med lätta fordon året runt minskade under 2007 från cirka 800 km
till 340 km.1 [Fig. 32]
Sammantaget bedöms målet vara uppfyllt.

Måluppfyllelse
Längden väg med nedsatt bärighet har minskat i
skogslänen och i övriga län. Totalt har både väglängden och antalet dagar med bärighetsrestriktioner
minskat i hela landet.
Antalet kilometer väg som var avstängd för tung
trafik minskade till 7 045 (14 008) på hela det statliga
vägnätet. Genomsnittet för 2002–2006 var 12 260 km.
Restriktionerna mätt i dygnskilometer har minskat
med 46 procent från 2006 och 54 procent jämfört med
genomsnittet för 2002 – 2006.
På viktiga näringslivsvägar har väglängden med
bärighetsnedsättning minskat till 2 282 (4 162) kilometer. Genomsnittet de fem föregående åren var 3 222 km.
Restriktionerna (dygnskilometer) har minskat med

Analys
Omfattningen av bärighetsrestriktioner under tjällossningen har minskat kraftigt under 2007. Orsakerna till
minskningen är gynnsamt väder, tjälsäkring av vägar
och en mer återhållsam tillämpning av restriktioner.
Tjälrestriktionerna har minskat särskilt mycket på
viktiga näringslivsvägar och i genomsnitt har de även
blivit kortare.
Vägverket har under året investerat 1 274 (1 260)
miljoner kronor i bärighetsåtgärder inklusive reparation av stormskador. Åtgärderna består främst av

[Fig. 31] Väg med högsta tillåten bärighet, BK1
Mått
BK1, km
varav skogslän, km

2003
91 584

2004

2005

2006

92 050 92 255

2007

92 176 93 216

38 152

38 316

38 481

38 235

38 976

varav övriga landet, km 53 432

53 734

53 774

53 941

54 240

Klarar ej BK1, km

6 624

6 262

6 045

6 156

5 215

BK1, andel, %

93,2

93,6

93,9

93,7

94,7

BK1, andel i skogslän, %

90,1

90,4

90,8

90,5

92,2

[Fig. 32] Nedsatt bärighet på grund av tjällossning
Mått
Totalt, km (inkl näringslivsvägar)
varav skogslän, km
Viktiga näringslivsvägar, km
Totalt, tusentals dygnskm (inkl näringslivsvägar)
varav skogslän, tusentals dygnskm
Viktiga näringslivsvägar, tusentals dygnskm

2003

2004

2005

2006

2007

10 535

14 449

13 888

14 008

7 045

6 465

7 664

7 603

5 193

4 122

5 162

4 502

4 162

509

572

518

453

330
203

350

333

229

228

186
141

2 977
2 282
246
155
95

1. Målet var att senast 2007 kunna upplåta alla statliga vägar för
lätta fordon året runt (Nationell plan för vägtransportsystemet
2004 –2015).
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förstärkning av vägar som är viktiga för näringslivet.
Huvuddelen av investeringarna har avsett tjälsäkringsåtgärder. Under året har Vägverket tjälsäkrat 273 (377)
km väg. Sedan 2004 har 1 318 km väg tjälsäkrats. På
de åtgärdade vägarna har risken för tjälrestriktioner
normalt eliminerats.
Cirka 65 (200) miljoner kronor av bärighetsmedel har
använts till reparationer efter stormen Gudrun.
På de vägar som är viktiga för näringslivet har full
bärighet året runt säkrats på 479 (434) km väg och 18
(10) broar. Dessutom har 459 (354) km mindre vägar
förstärkts för att klara lätt trafik under tjällossningen.
Statsbidrag till enskilda vägar
Under 2007 har Vägverket lämnat bidrag till drift,
underhåll och investeringar på 75 984 (75 609) km enskilda vägar. Lämnade bidrag uppgick till totalt 662
(681) miljoner kronor, exklusive färjedrift. Huvuddelen
av bidragen avser drift och underhåll. Bidragen till underhåll avser bland annat bärighetshöjande åtgärder
på vägar och broar samt trafiksäkerhetsåtgärder.
Vägverkets bidrag motsvarade i genomsnitt 60 procent av väghållarens kostnader exklusive bidrag till
färjedrift, utifrån vår bedömning av kostnaden.
En stor del av brobeståndet på det enskilda vägnätet
med statsbidrag har inspekterats under året. Bärighetsklassning av dessa broar har påbörjats.
Under året har vi fortsatt att samla in data, exempelvis om bärighet och framkomlighet, på vägar med
statsbidrag. Insamlade data har registrerats i den
nationella vägdatabasen (NVDB).
Väghållarna har under året fått information om hur
de kan bevara natur- och kulturvärden. Informationen
har gällt bland annat dammbindning, grusåtervinning
och regler om kultur- och miljöhänsyn vid vägarbeten.
Bidrag har lämnats till beläggning med återvinningsasfalt.
Vägverket har hållit utbildning för väghållare tillsammans med Riksförbundet enskilda vägar (REV) och
Lantmäteriet vid 20 (38) tillfällen. Totalt antal kurs-

deltagare var 857 (1 653), varav 127 (102) stycken var
kvinnor. [Fig.33]
Åtgärder på grund av körskador
till följd av stormen Gudrun
Vägverket och Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att besluta om medel för förstärkt underhåll
av enskilda vägar med anledning av körskador till följd
av stormen Gudrun. Vägverket disponerar 125 miljoner kronor inklusive 4 miljoner kronor i kostnader för
administration.
Antalet ansökningar har varit avsevärt fler än
förväntat. Samtidigt har vi konstaterat oklarheter i
kriterierna för vilka vägar som kan komma ifråga för
bidrag. Därför har det varit nödvändigt att se över kriterierna för bedömning av inkomna ansökningar.
Hittills1 har totalt 84 miljoner betalats ut av de totalt
121 miljoner kronor som är disponibla. Ett hundratal
av Vägverkets beslut har överklagats.

1. Till och med 2007.

[Fig. 33] Nyckeltal för bidragsgivningen till byggande och drift av enskilda vägar
2003
Bidrag exkl färjedrift, mnkr

2004

2005

Statens genomsnittliga bidragsandel exkl färjedrift, %

60

58

60

60

Bidrag färjedrift, mnkr

40

49

50

49

55

Vägverkets kostnader för administration och rådgivning, mnkr

26

27

30

34

34

Antal km bidragsberättigad väg

74 981

75 088

75 321

75 609

75 984

Antal väghållningsorganisationer

23 345

23 325

22 681

22 689

22 709

7 842

8 190

8 357

9 006

8 709

25 187

26 367

27 751

30 010

29 140

1 114

1 158

1 337

1 519

1 503

Bidrag exkl färjedrift per väghållare och år, kr
Kostnad för administration och rådgivning per väghållare och år, kr

* Exkl. cirka 5 miljoner kronor som disponeras av Lantmäteriverket för omförrättningar med anledning av ny anläggningslag.
** Exkl. cirka 6 miljoner kronor som disponeras av Lantmäteriverket för omförrättningar med anledning av ny anläggningslag.
		Inkl. bidrag för akuta översvämningsskador, cirka 3 miljoner kronor, och medel från regional plan, cirka 9 miljoner kronor.
***	Inkl. bidrag för översvämningsskador cirka 0,7 miljoner kronor, stormskador 12 miljoner (varav uppröjning cirka 11 miljoner
		 och körskador cirka 1 miljon), samt medel från regional plan, cirka 7 miljoner kronor.
****	Inkl. bidrag för stormskador (körskador), 39 miljoner, samt medel från regional plan, cirka 5 miljoner kronor.
***** Exklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke bidragsvägar, ca 33 miljoner. Inkl bidrag till statsbidragsvägar för storm		 skador (körskador), cirka 11 miljoner, översvämningsskador cirka 1 miljon samt medel från regional plan, cirka 7 miljoner kronor.
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681****

2007

615**

Bidrag exkl färjedrift per kilometer väg och år, kr

629***

2006

588*

662*****
60

Regional utveckling
Transportpolitiskt delmål
En regional utveckling, där vägtransportsystemets utformning
och funktion skall bidra till att uppnå målet för den regionala
utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

Det finns inga separata mål för regional utveckling för
2007. Resultat som har påverkat den regionala utvecklingen redovisas i avsnitten om tillgänglighet och
transportkvalitet.
Transportsystemet har betydelse för tillväxt och
livskraft. Utvecklingen av transportsystemet har också
en direkt koppling till den regionala utvecklingspolitiken. Det är en förutsättning för långsiktigt hållbar
utveckling i hela landet.
Transportsystemets påverkan på regional utveckling
handlar om både tillväxt och fördelning. Förändrad
tillgänglighet påverkar förutsättningarna för tillväxt
i form av ökad sysselsättning och växande befolkning.
Förändringar av fördelningen handlar om att tillgodose
områden som har svårare än andra att utvecklas.
Det saknas vedertagna metoder för att årsvis mäta
hur förändringar i transportsystemet påverkar den regionala utvecklingen. De mått som finns gäller förändringar i tillgänglighet. Dessa förändringar påverkar
förutsättningarna för sysselsättning och inkomster för
boende i olika delar av landet.
En fördjupad beskrivning av regional utveckling
görs i Vägverkets sektorsredovisning.
Nationell strategi för regional
konkurrenskraft m.m.
Uppdraget om en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
2007 – 2013 redovisades till regeringen i juli 2007. Den
nationella strategin ska bidra till att skapa mer konkurrenskraftiga regioner och individer i Sverige.
Utvecklingen av robusta arbetsmarknadsregioner
med en allsidig näringsstruktur och med god tillgång
till välutbildad arbetskraft är en viktig förutsättning
för god näringslivsutveckling och välfärd för medborgarna. Att transportsystemet fungerar väl är av central betydelse för utvecklingen av innovativa miljöer
och entreprenörskap, kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud för tillgängligheten till utbud och
aktiviteter som till exempel arbetsmarknad samt för
strategiskt gränsöverskridande arbete.
Vägverket ska medverka till genomförandet av den
nationella strategin och dess prioriteringar. Det ska vi
göra genom att utveckla vår kompetens för planering
i tidiga skeden, bistå med relevant underlag om transportsystemets nuvarande och framtida funktion samt
ta fram lämpliga åtgärder för att kunna åstadkomma
förbättringar på ett effektivt sätt.
Vägverket ska undanröja bärighetsbrister, förbättra
drift- och underhållstjänster, säkerställa goda anslut-

ningsvägar vid strategiska kombiterminaler och hamnar, systematiskt genomföra förbättringar på utpekade
pendlingsstråk samt främja framkomligheten i kollektivtrafiken. Upphandlingsfunktionen ska ses över i syfte
att skapa likvärdiga villkor för lokala entreprenörer.

Trafiksäkerhet
Transportpolitiskt delmål
En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten
skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets
utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av
detta.

Långsiktigt mål
Antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor
skall minska och antalet dödade i vägtrafikolyckor skall understiga 270 dödade år 2007 inom hela vägtransportsektorn.

Dödade
Målet om 270 dödade 2007 har sitt ursprung i ambitionen att halvera antalet trafikdödade i förhållande till
1996 års nivå.
Antalet dödade 2007 beräknas uppgå till 4902 (445)
personer. Etappmålet har därmed inte nåtts.
Jämfört med 1996 har antalet dödade minskat med
20 personer.3 En jämförelse mellan 1996 – 1998 och
2005 – 2007 visar att antalet dödade har minskat med
cirka 40 personer.
Etappmålet för 2007 bedöms inte ha varit tillräckligt
styrande. Viktiga åtgärder har inte kommit till stånd
eller skett i för långsam takt.
För att minska de svåra olyckorna har vägar mötesseparerats, trafiksäkerhetskameror placerats ut och
tätortsmiljöer gjorts säkrare. Dessa åtgärder har dock
sammantaget inte räckt till för att kompensera för
ökad trafikmängd och fler trafikanter inom olika riskgrupper, exempelvis motorcyklister och unga förare.
Det är främst inom tre områden som det har skett en
försämring eller inte blivit någon förbättring: tvåhjuliga motorfordon, alkohol och hastighet.
Rådande högkonjunktur har lett till ökad trafikmängd och fler trafikanter inom olika riskgrupper. Det
bedöms vara en viktig förklaring till den negativa utvecklingen under 2007. Även i flera andra länder har de
senaste årens positiva utveckling uteblivit under året.
Antalet dödade per 100 000 invånare 2006 uppgick
till 4,9 jämfört med genomsnittet 7,6 för de 15 gamla
EU-länderna.

2. Definitiva uppgifter om antalet dödade och skadade under 2007
finns ännu inte tillgängliga.
3. Dödsfall exklusive sjukdom (ingår till och med 2002).
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Svårt skadade
Antalet svårt skadade ökade kraftigt 2002 för att
sedan minska 2004 och åter stabiliseras. Under
2007 beräknas antalet uppgå till 3 955 (3 959).
Förändringar av polisens rutiner vid införandet
av ett nytt olycksrapporteringssystem (Strada)
2003 är troligen den viktigaste förklaringen till
de stora svängningarna.
Det finns ett betydande bortfall i den officiella vägtrafikolycksstatistiken för antalet svårt skadade. Enligt Socialstyrelsens patientstatistik skadas årligen
cirka 13 000 så svårt att de blir inlagda på sjukhus.
Patientskadestatistiken är inte tillräckligt detaljerad
för att samtliga trafikantgrupper ska kunna särskiljas.
Ett arbete pågår med att komplettera polisens uppgifter i Strada med sjukvårdens. Studier indikerar att
uppgifterna från polisen bara täcker cirka 60 procent
av de svårt skadade och att det finns problem med
klassificering av skadornas svårhetsgrad. År 2007
registrerade cirka 65 procent av landets akutsjukhus
trafikskador i Strada. När samtliga akutsjukhus rapporterar kommer kvaliteten på den officiella statistiken att stiga betydligt. [Fig. 34]

[Fig. 34] DÖDADE (EXKLUSIVE SJUKDOMSFALL) OCH
SVÅRT SKADADE I VÄGTRAFIKOLYCKOR
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Antalet dödade och polisrapporterade
svårt skadade fördelade efter trafikantkategori
Sammantaget har det omkommit något färre i bil
under de senaste åren jämfört med åren 1996 – 1997.
Antalet omkomna har minskat från cirka 330 till cirka
300. Antalet omkomna bilförare minskade kraftigt
under 2004 men har under 2007 ökat till samma nivå
som i början av perioden 1996–2007. Antalet omkomna
bilpassagerare har minskat löpande sedan 2001. Under
året beräknas cirka 30 färre bilpassagerare ha omkommit jämfört med periodens början.
Antalet omkomna motorcyklister har ökat sedan periodens mitt, från cirka 40 till cirka 60 år 2007. Antalet
omkomna mopedister är i stort sett oförändrat, cirka
10 – 15 per år.
Antalet omkomna gående har sedan 1996 minskat
från cirka 75 till cirka 60 år 2007. Antalet omkomna
cyklister har under perioden minskat från cirka 50 till
cirka 30 år 2007.
Under de senaste fem åren har i genomsnitt 25 procent av de trafikdödade varit kvinnor. Av de omkomna
bilförarna har cirka 80 procent varit män. Andelen
dödade bilpassagerare har i stort sett varit jämnt
fördelat mellan könen. Bland dödade mopedister och
motorcyklister har männens andel varit cirka 90 procent, bland cyklister cirka 70 procent och bland gående
cirka 60 procent. [Fig.35]
Antalet svårt skadade cyklister och gående har
minskat sedan 1996, medan antalet har ökat bland
motorcyklister och mopedister. Antalet svårt skadade
bilförare och bilpassagerare är i stort sett oförändrat
jämfört med i periodens början.
Av dem som skadats svårt under de senaste fem åren
har cirka 60 procent varit män. Två tredjedelar av de
svårt skadade bilförarna har varit män. Bland bilpassagerare har 55 procent av de svårt skadade varit kvinnor.
Bland svårt skadade motorcyklister och mopedister har
andelen män varit högre, cirka 90 respektive 75 procent.
Antalet svårt skadade bland cyklister och gående har
varit relativt jämnt fördelat mellan könen. [Fig.36]

[Fig.36] ANTAL POLISRAPPORTERADE SVÅRT SKADADE
I VÄGTRAFIKEN FÖRDELADE EFTER TRAFIKKATEGORI

[Fig. 35] ANTAL DÖDADE I VÄGTRAFIKEN FÖRDELADE
EFTER KATEGORIAXEL
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[Fig. 37] ANTAL DÖDADE I VÄGTRAFIKEN, TOTALT OCH
FÖRDELAT PÅ VÄGNÄT
(exklusive sjukdomsfall)

[Fig.38] ANTAL POLISRAPPORTERADE SVÅRT SKADADE,
TOTALT OCH FÖRDELAT PÅ VÄGNÄT
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svårt skadade fördelade på väghållare
(vägnät)
Under 2007 beräknas 355 (345) personer ha dödats på det
statliga vägnätet och 135 (100) på det övriga vägnätet1.
Antalet omkomna på det statliga vägnätet har minskat något jämfört med 1996. Efter en positiv trend
sedan periodens mitt ökade antalet dödade kraftigt på
det övriga vägnätet under 2007, vilket medför cirka 25
fler dödade på det övriga vägnätet jämfört med 1996.
[Fig. 37]
Antalet svårt skadade beräknas till 2 130 (2 121)
personer på det statliga vägnätet och 1 825 (1 838) på
det övriga vägnätet2 . [Fig. 38]
Dödade och svårt skadade barn
Under 2007 beräknas 32 (40) barn 0 – 17 år, varav 2 (7)
barn 0 – 6 år, ha dödats i vägtrafiken. På de statliga
vägarna beräknas 20 (25) ha dödats.
Antal dödade barn per 100 000 invånare 2006 uppgick till 2,1. Det ska jämföras med genomsnittet 2,7 för
de 15 gamla EU-länderna.

Under 2007 har det skett en kraftig minskning av antalet omkomna barn i personbil. Det mycket låga utfallet
för barn i personbil under 2007 kan bero på slumpen,
men utvecklingen under femårsperioden visar att färre
antal barn dödas i personbil.
För motorcykel och moped har det skett en ökning av
antal omkomna barn. Bland övriga trafikantkategorier
har inga större förändringar skett jämfört med 2006.
[Fig.39]
Antalet svårt skadade barn 0 – 17 år beräknas vara
600 (580). Allt fler barn skadas svårt som mopedister.
Bland övriga trafikantkategorier har det skett en svag
minskning. [Fig. 40]

1. Varav 105 (88) på det kommunala vägnätet och 30 (12) på det
enskilda vägnätet.
2. Uppgifter saknas om antal svårt skadade fördelat på kommunalt
vägnät och enskilt vägnät.

[Fig. 39] ANTAL DÖDADE BARN I VÄGTRAFIKEN 0 –17 ÅR

[Fig.40] ANTAL SVÅRT SKADADE BARN I VÄGTRAFIKEN 0 –17 ÅR
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Mål för 2007
Vägverket skall genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet som leder till att antalet dödade
i trafikolyckor under 2007 minskar med minst 20 personer
jämfört med 2006.
Resultat: Delvis uppfyllt
Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns och ungas
trafiksäkerhet skall prioriteras.
Resultat: Delvis uppfyllt

Sammanlagda effekter av trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet
Effekter av trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga
vägnätet beräknas genom vedertagna effektmodeller.
Måluppfyllelse
Sammanlagt bedöms de åtgärder som har genomförts
på det statliga vägnätet under 2007 årligen medföra
14 färre dödade och 50 färre polisrapporterade svårt
skadade per år. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
Motsvarande åtgärder beräknas medföra 1 barn
färre som dödas och att 3 färre blir svårt skadade per
år. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.
Analys
Under 2007 har ett stort antal åtgärder genomförts
men dessa har inte varit tillräckliga för att målen ska
uppnås.
Under året har 33 mil mötesseparerad väg byggts,
varav 7 mil motorväg. Ytterligare 54 mil väg har för-

setts med trafiksäkerhetskameror för automatisk hastighetsövervakning (ATK). Tillsammans med säkring
av sidoområde, korsningsåtgärder och räffling av mittlinje samt ändrade hastighetsgränser beräknas detta
medföra 14 färre dödade och 50 färre svårt skadade
per år. I avvaktan på ett nytt hastighetsgränssystem
har inga större förändringar av hastighetsgränser
genomförts under 2007.
Vid utgången av 2007 fanns det totalt cirka 380 mil
väg som säkrats genom mötesseparering och 240 mil
med ATK. På dessa vägar sker cirka 50 procent av trafikarbetet på det statliga vägnätet. [Fig. 41]
Under 2007 har 116 (386) miljoner kronor avsatts för
utbyggnaden av ATK.1 [Fig. 42]
Vid utgången av 2007 var 38 procent av trafikarbetet
på det högtrafikerade statliga vägnätet säkrat från
svåra mötesolyckor och till viss del från svåra singelolyckor. Närmare 10 procent av trafikarbetet på det
lågtrafikerade vägnätet bedöms ske på vägar som
åtgärdats för att minska svåra singelolyckor. På det
lågtrafikerade statliga vägnätet saknas mitträcke på i
stort sett samtliga vägar där gällande hastighetsgräns
innebär svåra följder vid mötesolyckor. [Fig. 43]
Hastighetsgränsen har under 2007 sänkts från 90 till
70 km/tim på 18 mil väg och från 110 till 90 km/tim på
9 mil väg. I övrigt har hastighetsgränserna på vägarna
i stort varit oförändrade.
Mer än 400 trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts
som berör oskyddade barns säkerhet – se sid 27. Det
har inte gått att beräkna effekterna av de fysiska åtgärderna i form av färre dödade och svårt skadade
barn, eftersom exponeringsdata för berörda barn
saknas. [Fig. 44 – 46]

Under året har 33 mil mötesseparerad väg byggts, varav 7 mil motorväg.
Ytterligare 54 mil väg har försetts med trafiksäkerhetskameror.

[Fig. 41] Väg som försetts med ATK, antal mil (vid årets slut)

[Fig.42] Avsatta medel för utbyggnad av ATK (utfall)
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[Fig. 43] Mötesseparerad väg, antal mil (vid årets slut)
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1. Ett nytt system för ATK infördes 2006.
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[Fig.44] Effekter av åtgärder som genomförts på det statliga vägnätet 2003–2007, färre dödade (enligt statistisk beräkning)
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* Den beräknade effekten gäller åtgärder som påverkar barns säkerhet i bil.

Mål och resultat

39

[Fig. 45] Effekter av åtgärder som genomförts på det statliga vägnätet 2003–2007, färre svårt skadade
(enligt statistisk beräkning)
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* Den beräknade effekten gäller åtgärder som påverkar barns säkerhet i bil.

[Fig. 46] Åtgärder på det statliga vägnätet med trafiksäkerhetssyfte*
Utfall, mnkr	Andel,%
2003
2004
2005
2006
2007	Nationell plan	Regionala planer	Totalt
						
2007
2007
2007
Vägutbyggnad

421

247

148

96

38

19

19

3

Mötesseparering

786

631

399

423

937

817

121

65

Sidoområdesåtgärder****
Korsningsåtgärder**
Åtgärder för oskyddade***
Övriga åtgärder
Summa

87

201

236

187

127

144

-17

9

294

411

256

162

212

120

92

15

86

250

126

121

113

14

98

8

103

117

5

11

10

7

3

1

1 778

1 857

1 170

1 000

1 437

1 121

316

* Från och med 2005 ingår endast riktade fysiska trafiksäkerhetsåtgärder. Större vägprojekt med flera syften, exempelvis både framkomlighet
		 och trafiksäkerhet, ingår inte i utfallet. För åren 2003 – 2004 ingår även vägprojekt med flera syften.
** Flera av åtgärderna berör bland annat barn som oskyddade trafikanter.
*** Åtgärderna berör bland annat barn.
****	Inom regional plan har åtgärder för cirka 20 miljoner kronor utförts under 2007. På grund av rättelse för felkontering blir utfallet negativt.

Planerade åtgärder
Under 2008 planerar Vägverket flera åtgärder för att
minska antalet dödade och skadade i vägtrafiken. Ett
nytt hastighetsgränssystem med steg på 10 km/tim
kommer att tas i bruk under 2008. Det innebär att hastighetsgränserna kommer att kunna anpassas bättre
efter vägens säkerhetsstandard. Närmare 100 nya
trafiksäkerhetskameror och ytterligare cirka 20 mil
mötesseparerad väg planeras. Arbetet med att separera oskyddade trafikanter1 från motortrafiken fortsätter. Bland annat ska vi bygga gång- och cykelvägar
samt tunnlar och passager för gång- och cykeltrafiken.

66 personbilsförare som var rattfulla. Det har sedan
skett en minskning till 46 omkomna rattfulla förare
under 2006. [Fig.47]
[Fig.47] ANDEL ALKOHOLPÅVERKADE DÖDADE PERSONBILSFÖRARE (ALKOHOL > 0,2 PROMILLE), 1997–2006
0,30
0,25
0,20
0,15

Tillstånd i vägtrafiken
Alkohol i trafiken
Vägverket har tidigare uppskattat att det sker minst
15 000 bilresor per dag i Sverige där bilföraren är
alkoholpåverkad. Under 2007 har Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) och Polisen genomfört en
metodstudie som visar på samma storleksordning på
antalet resor.
Resultat från Vägverkets djupstudier 2006 visar att
23 procent av de omkomna personbilsförarna hade
alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri (0,2 promille). Under de senaste två åren har andelen rattfulla
omkomna personbilsförare minskat. År 2003 omkom
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Antalet anmälda rattfylleribrott 2007 var 29 217
(27 375). Av dessa var 11 178 (9 955) drograttfylleribrott.2 Antalet rattfylleribrott ger dock ingen bra bild
över alkohol- och drogproblemet i vägtrafiken, eftersom
utfallet påverkas av hur många kontroller Polisen gör.
Cirka 90 procent av dem som lagförs för rattfylleri
är män. [Fig. 48]
[Fig. 48] Antal anmälda rattfylleribrott
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2006

2007
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Vägverket lämnade under 2007 ett förslag till regeringen om åtgärder för att öka trafiknykterheten. Förslaget innebär krav på obligatoriskt alkolåsprogram
för körkort för den som har dömts för trafiknykterhetsbrott. Alkolåsprogram ska även kunna användas som
ett förebyggande instrument innan ett trafiknykterhetsbrott har begåtts.
Vägverket har under 2007 fortsatt att arbeta för att
övriga statliga myndigheter ska införa alkolås eller
motsvarande teknik i sina fordon. Vi arbetar också
med att stödja utvecklingen av användarvänliga och
fordonsintegrerade lösningar av alkolåssystem, bland
annat genom Skyltfonden. Under året har en svensk
fordonstillverkare presenterat ett system med alkolås
som är integrerat i fordonet.
Under året har en standard för alkolås med munstycke antagits inom Cenelec (Europeiska kommittén
för elektroteknisk standardisering). Cenelec har börjat
ta fram ytterligare standarder samt råd och riktlinjer
för alkolåsanvändning. Intresset för användning av
alkolås har ökat även utanför Sverige och ytterligare
länder engagerar sig i standardiseringsarbetet.

Bältesanvändning
År 2007 använde 96 (94) procent av personbilsförarna
och 96 (94) procent av passagerarna i framsätet bilbälte. Ökningen beräknas innebära att 5 personer färre
blir dödade och 40 färre blir svårt skadade per år. Sedan
1996 har bältesanvändningen ökat med 7 procentenheter bland förare och med 5 procentenheter bland framsätespassagerare.
I tätortstrafik var bilbältesanvändningen bland
förare och framsätespassagerare cirka 89 (86) procent
hösten 2007. Drygt 94 (95) procent av barn som passagerare i baksätet var bältade. Bältesanvändningen för
vuxna i baksätet var 80 (74) procent.
Bältesanvändningen skiljer sig åt mellan kvinnor
och män. I åldersgruppen 18 – 25 år är bältesanvändningen bland kvinnor cirka 15 procentenheter högre än
för männen. Skillnaden minskar med ökad ålder. För
både kvinnor och män är bältesanvändningen högre i
de äldre åldersgrupperna än i de yngre.
Bältesanvändningen bland taxiförare har ökat kraftigt de senaste åren och var 92 (90) procent under 2007.
Bältesanvändningen bland förare i tunga lastbilar
har inte mätts i de ordinarie mätningarna sedan 2004.
Förare i tunga lastbilar använder fortfarande bälte i
begränsad utsträckning, trots att det blev obligatoriskt
1999. År 2007 var det cirka 40 procent av förarna i tunga
lastbilar som använde bälte. Bältesanvändningen i buss
och bland passagerare i yrkestrafik har inte kunnat mätas. Försök med mätningar ombord på bussar indikerar
att 10 – 40 procent av passagerarna använder bälte.
Satsningen för att öka användningen av bilbälte har
fortsatt i samarbete med Polisen och NTF. Polisens
övervakning har kompletterats med informationsinsatser på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet har
inriktats på förargrupper där det finns stor förbättringspotential – unga förare och yrkesförare – samt på
tätortstrafik. [Fig. 49]

[Fig.49] BÄLTESANVÄNDNING
(procent)
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2. Preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet.
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Fordon
Cirka 95 procent av alla nya personbilar som säljs i
Sverige är av modeller som har testats av det europeiska krockprovningsprogrammet Euro NCAP. Två
tredjedelar av de bilar som såldes 2007 var av modeller
som fick högsta betyg. Sedan Euro NCAP startade 1996
har medelresultatet förbättrats med drygt 2 enheter på
en femgradig skala. Denna förbättring av bilarna uppskattas leda till 6 färre dödade per år.
Av de testade bilmodellerna 2007 hade 30 av 31
system för bilbältespåminnare. Två bilmodeller hade
bältespåminnare som inte uppfyllde kraven enligt
Euro NCAP. I Sverige hade drygt 80 procent av de sålda
nya bilarna system för bältespåminnare.
Andelen nya bilar med antisladdsystem (ESC) som
säljs i Sverige har ökat från 15 procent i juli 2003 till
96 procent i december 2007. Vägverket har tidigare
deltagit i en studie som visar att olyckorna i halt väglag minskar med nära 40 procent när bilarna är utrustade med ESC. Totalt beräknas den ökade andelen med
ESC under 2007 medföra cirka 3 färre dödade per år.
Vägverket bidrar till utvecklingen av regler om fordon genom att medverka i olika arbets- och besluts[Fig.50] CYKELHJÄLMSANVÄNDNING
(procent)

Cykelhjälmsanvändning
Av cyklisterna var det 27 (25) procent som använde cykelhjälm 2007. Genomförda mätningar visar att cykelhjälmsanvändningen har ökat med drygt 10 procentenheter sedan 1996. Den största ökningen har skett
under de senaste fem åren.
Yngre barn som cyklar inom bostadsområden har
använt cykelhjälm i mycket högre grad sedan lagen
om cykelhjälm för barn trädde kraft 2005. Bland barn
som cyklar till skolan bedöms lagen inte haft lika stor
effekt. Hjälmanvändningen har dock fortsatt att öka
sedan mitten av perioden 1996 – 2007. Barn använder
cykelhjälm i betydligt högre grad än vuxna.
Det finns inga större skillnader i hjälmanvändningen
mellan kvinnor och män. Ett undantag är äldre cyklister, där kvinnornas hjälmanvändning är dubbelt så
stor. [Fig. 50]
Hastighetsöverträdelser
Inga mätningar av hastighetsöverträdelser enligt tidigare mätserie har genomfört sedan år 2004. Enligt
mätningarna 1997 – 2004 ökade andelen trafikarbete
på det statliga vägnätet över hastighetsgräns från
cirka 53 till 57 procent.
Under 2007 har ett hastighetsindex tagits fram som
speglar förändringar av hastigheter. Detta hastighetsindex bygger på data från 83 fasta räknepunkter som
dock inte är representativa för hela vägnätet.
Enligt hastighetsindex har andelen trafikarbete över
gällande hastighetsgräns minskat under de senaste
två åren. Detta har också medfört att medelhastigheten sjunkit något. [Fig. 51]
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[Fig.51] ANDEL TRAFIKARBETE ÖVER HASTIGHETSGRÄNS
SAMT MEDELHASTIGHET (Index 1996 = 1)
1,10

1,05

1,00

Medelhastighet
0,95

0,90

0,85

0,80
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Andel över
hastighetsgräns

grupper inom EU och inom Economic Commission for
Europe (ECE). Genom detta arbete har ett nytt ramdirektiv inom fordonsområdet publicerats under året.
Detta medför att även lastbilar, bussar och släpfordon
kan få ett EU-helfordonsgodkännande från och med
april 2009.
Förare
Nya kursplaner för körkortsbehörigheterna A och A1,
BE, C, CE, D samt DE har beslutats under 2007. I de
nya kursplanerna ingår bland annat förarens roll vid
planeringen av resan och hur olika personliga och
sociala förutsättningar påverkar rollen som förare.
Kursplanerna bygger på GDE-matrisen (Goals for Driver Education) som är en internationell modell för god
förarutbildning.
Nya regler om kör- och vilotider för bussar och lastbilar har införts i EU. Regelförändringen medförde att
den digitala färdskrivaren kom att införas 2006 – ett år
tidigare än planerat.
Kvalitetssäkring av transporter
Kvalitetssäkring av transporter bedrivs inom Vägverket
som ett gemensamt trafiksäkerhets- och miljöprojekt.
Syftet är att förmå företag, kommuner, landsting, myndigheter och branschorganisationer att systematiskt
verka för att deras egna och upphandlade transporter
ska vara miljöanpassade och trafiksäkra.
Under 2007 har vi samarbetat med cirka 390 aktörer,
varav ett tiotal var statliga myndigheter. Överenskommelser finns med cirka 330 aktörer, varav inga statliga
myndigheter.
Vägverket stöder statliga myndigheter med att ta
fram metoder för att integrera kvalitetssäkring av
transporter i ledningssystem. Arbetet har under året
inriktats på koldioxidutsläpp och hälsoskadliga utsläpp, alkohol och droger i trafiken, efterlevnad av hastighetsgränser, bältesanvändning samt trafiksäkra och
miljövänliga fordon. Ett seminarium har genomförts
med representanter från myndigheterna.
Samtliga myndigheter som har regeringsuppdrag
om kvalitetssäkring av transporter arbetar med frågorna. Kvaliteten på rapporteringen av genomförda
åtgärder är dock ojämn. Det är oklart hur arbetet samordnas inom varje myndighet. Ansvaret är ofta delat
på olika funktioner.

Vi bedömer att myndigheternas arbete med kvalitetssäkring av transporter kan vidareutvecklas och effektiviseras. Det kan ske genom att Vägverket dels stöttar
myndigheterna i rapporteringen och dels ytterligare
tydliggör vilka åtgärder som ingår i kvalitetssäkringen.
Ett effektivt sätt att stötta myndigheterna är att vidareutveckla det nuvarande nätverket för kunskapsöverföring från Vägverket och mellan myndigheterna.
Säker trafik för goda affärer
Vägverket samordnar arbetet med att bidra till att det
svenska trafiksäkerhetsarbetet ska öka svenska företags konkurrenskraft. En styrgrupp för arbetet har
bildats med representanter för berörda myndigheter.
Tillsammans med Exportrådet har vi tagit fram en
plan för analys av de marknader och produkter och
tjänster för svenskt trafiksäkerhetskunnande som är
mest intressanta för det svenska näringslivet.
Vi stöder också Exportrådet med att skapa ett nätverk för att exportera trafiksäkerhetskunnande till
länder där man håller på att bygga upp ett trafiksäkerhetsarbete eller planerar att starta sådant. I nätverket
ingår svenska företag som är intresserade av ett samarbete med statliga myndigheter med detta syfte.
Skyltfonden
Vägverket säljer rättigheter till personliga skyltar för
motorfordon. Intäkterna går till skyltfonden. Priset för
rättigheten till en skylt under en tioårsperiod är 6 000
kronor, varav 5 400 kronor tillförs fonden. Skylträttigheter kan även köpas för en femårsperiod. Regeringen
har beslutat att fondens behållning främst ska disponeras för trafiksäkerhetsändamål. [Fig. 52]
Exempel på projekt som har tilldelats medel ur fonden
under 2007:
• Passivt alkolås med infraröd teknik
• Stöd till polisens taktiska arbete mot
drograttfylleri
• Säker skolväg mellan hemmet och skolbusshållplatsen för barn
• Individuell trafikförsäkringspremie
– försök med att ta fram mätbara parametrar
• Motorcyklisters säkerhet.

[Fig. 52] Resultat och fakta om Skyltfonden
Redovisning av överskott till Skyltfonden (inklusive ränta), tkr
Utbetalning från fonden, tkr

2003

2004

2005

2006

2007

4 939*

11 617

9 470

10 343

10 953

7 962

7 651

8 620

22 957

12 047

36 648

40 614

41 464

28 850

27 756

Fondens skulder, (beviljade bidrag)**			

36 908

18 512

17 094

Behållning i fonden 31/12 resp. år
Inkomna bidragsansökningar

181

158

178

154

116

Beviljade bidragsansökningar

37

31

40

29

39

* 4 126 600 kr återfördes till Trafikregistret 2003 på grund av tidigare felaktiga utbetalningar från Trafikregistret till Skyltfonden.
** Redovisas från och med 2005.
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Miljö
Transportpolitiskt delmål
En god miljö, där vägtransportsystemets utformning och
funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

Långsiktigt mål
Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Sverige bör 2010
ha stabiliserats på 1990 års nivå.
Halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet
skall inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKN).
Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig
bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 procent till
2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör
vara effektivaste reduktion av störningar och prioritering av de
mest bullerutsatta människorna.
Senast 2010 skall alla stora vattentäkter (mer än 10 m3 per
dygn i genomsnitt eller som betjänar mer än 50 personer per
år) längs det statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten
som är avsett att användas som dricksvatten, uppfylla gällande
svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende
på föroreningar orsakade av vägar och vägtrafik.
 Infrastrukturen skall planeras utifrån en helhetssyn som inkluderar en strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner,
kulturella värden och friluftslivets tillgänglighet samtidigt som
intrången minimeras.

Utsläpp av luftföroreningar
De totala utsläppen av koldioxid från vägtrafiken
ökade med cirka 2 procent 2007 jämfört med föregående år. Minskad bränsleförbrukning för nya personbilar och ökad andel biodrivmedel räckte inte till för
att kompensera den kraftiga ökningen av trafiken med
främst tunga lastbilar.
Sedan 1990 har koldioxidutsläppen ökat med
12 procent. För att nå etappmålet för koldioxidutsläpp
krävs att utsläppen fortsättningsvis minskar med 3,6
procent per år.
Under perioden 1990 till 2005 ökade koldioxidutsläppen från vägtrafiken inom de 15 gamla EU-länderna (EU-15) med 25 procent. Vägtrafiken i Sverige
ökade sina utsläpp med 11 procent under samma
period och var därmed ett av de länder som ökade sina
utsläpp minst. Sverige stod år 2005 för 2 procent av
vägtrafikens utsläpp inom EU-27 1.
Utsläppen har sedan 2006 minskat med 3 procent
för kväveoxider och 8 procent för kolväten. Utsläppen
av svavel var oförändrat på en låg nivå. Minskningen
av kväveoxidutsläpp och kolväten beror på att fordon
med bättre miljöegenskaper står för en allt större del
av trafikmängden. Utsläppen kommer att fortsätta att
minska, beroende på dels kommande nya avgaskrav för
lätta och tunga fordon, dels skrotning av gamla fordon
med höga utsläpp. [Fig. 53]
Vägverket har beräknat halterna av kvävedioxid och
partiklar längs det statliga vägnätet. Beräkningarna
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visar att normen för kvävedioxid riskerar att överskridas på 16 (55) kilometer väg och normen för partiklar
på 107 (150) km väg.2
Luftkvaliteten i tätorter har långsiktigt förbättrats.
Halterna av partiklar har dock inte minskat i gatunivå
och minskningen av halterna av kvävedioxid har avstannat. Det förekommer överskridanden av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft, främst i trånga gaturum och vid högtrafikerade infartsleder.
Halterna av kvävedioxid i tätorter har minskat kraftigt sedan 1980-talet enligt mätningar av luftkvaliteten
i svenska tätorter. Detta beror främst dels på skärpta
avgaskrav för fordon, dels på omsättningen av fordon.
Minskningstakten för halterna av kvävedioxider i tätorter har dock avstannat och det finns en tendens till
ökade halter de senaste åren. Detta beror bland annat
på de ökande halterna av marknära ozon och ökad andel dieselfordon med oxidationskatalysator.
För halterna av partiklar går det inte att utläsa
några tydliga trender utifrån de resultat som finns
tillgängliga från Stockholm och Göteborg. Halterna
varierar över tiden, eftersom de även beror på faktorer
som ventilationsförhållanden, nederbörd, temperatur
och påverkan av föroreningar från andra regioner och
länder. Överskridanden av normen sker främst på vårvintern när vägslitagepartiklar och uppvirvling ökar
halten av partiklar i luften.
Vägverket har informerat om hälsoeffekter av partiklar och dubbdäckens inverkan på partikelhalten i
tätortsluften tillsammans med bland annat kommuner
och Däckbranschens informationsråd.
Vägverket har under året använt dammbindningsmedel för att minska partikelhalten längs några statliga
vägar. Mätningar visar att dammbindning kortvarigt
sänker halterna av partiklar. Användningen av dammbindningsmedel bidrog till färre överskridanden av
miljökvalitetsnormen vid Essingeleden i Stockholm
under vårvintern 2007. Det är ännu inte klarlagt vilket
dammbindningsmedel som är optimalt för belagda
vägar.
Under året har Vägverket deltagit i arbetet med att
ta fram nya avgaskrav (Euro 5 och 6) för personbilar
och lätta lastbilar. Arbetet med nästa kravnivå för
tunga lastbilar och bussar (Euro VI) har inletts. Vägverket har även deltagit i arbetet med revidering av
bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG.
Mål för 2007
Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till en minskning
av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst
40 000 ton under 2007.
Resultat: Uppfyllt

1. EU-27 är EU:s nuvarande 27 medlemsländer.
2. Uppgifter saknas för 2003 – 2005.

[Fig. 53] Utsläpp av luftföroreningar
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Effekterna av åtgärder för att minska utsläppen av
koldioxid från vägtrafiken beräknas genom olika effektmodeller.
Måluppfyllelse
Vägverket har under 2007 genomfört åtgärder som
innebär en minskning av koldioxidutsläppen från vägtrafiken med cirka 40 000 ton. Målet är därför troligen
uppfyllt.
Sedan 2001 har de totala utsläppen av koldioxid
minskat med cirka 186 000 ton till följd av Vägverkets
åtgärder.

Förändring
2006 – 2007
2%

-3%

-8%

0%

Analys
De åtgärder som mest har bidragit till att minska
koldioxidutsläppen under 2007 är
• sparsam körning
• åtgärder för hållbara resor och transporter såsom exempelvis bränslesnålare fordon, alternativa
bränslen och informationskampanjer
• trafiksäkerhetskameror och andra åtgärder för
bättre efterlevnad av hastighetsgränser.
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Sparsam körning beräknas ha minskat utsläppen med
17 000 ton och åtgärder för hållbara resor och transporter med 19 000 ton, varav åtgärder inom färjedriften med 1 600 ton. Färjerederiets åtgärder avser främst
mjuk körning och övergång till linfärjor. Trafiksäkerhetskameror beräknas ha bidragit till en minskning
av koldioxidutsläppen med cirka 3 000 ton, övrig hastighetsövervakning cirka 5 000 – 7 000 ton och ändrade
skyltade hastigheter med 1 000 ton.
Ökat trafikarbete och höjda hastigheter till följd av
väginvesteringar har däremot bidragit till ökning av
utsläppen med cirka 6 000 ton. Beräkningen tar inte
hänsyn till långsiktiga effekter, såsom förändrad lokalisering av verksamheter och boende. Den skattade
trafikökningen och därmed utsläppsökningen är därför troligen underskattad. [Fig. 54]
[Fig. 54] Beräknad effekt av Vägverkets åtgärder på
koldioxidutsläpp, kiloton
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Sveriges åtgärder för att minska koldioxidutsläppen
från vägtrafiksektorn skiljer sig inte nämnvärt från
övriga europeiska länders insatser. Sverige är ett av
de länder som har högst andel biodrivmedel. Här sker
också en större andel av godstransporterna på järnväg,
29 procent jämfört med 13 procent inom EU-251 (2005).
Buller
Mål för 2007
Vägverket skall under 2007 åtgärda vägtrafikbullret för boende
som utsätts för ljudnivåer överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder. Genom Vägverkets
åtgärder skall antalet bullerutsatta boende minska såväl längs
det statliga vägnätet som utmed kommunernas vägnät där
åtgärder utförs med hjälp av statliga bidrag.
Resultat: Delvis uppfyllt

Vägtrafiken är den källa till buller som berör flest människor i Sverige. 1,5 – 2 miljoner människor är utsatta
för buller från vägtrafiken över något av de riktvärden2
som riksdagen har fastställt för buller i bostäder. Bullret från vägtrafiken ökar över tiden.
Cirka 175 000 boende3 längs de statliga vägarna har
bullernivåer över ekvivalentnivån inomhus. År 1998
bedömdes antalet uppgå till 160 000. Osäkerheten är
mycket stor om hur många boende som har höga maximalnivåer inomhus, men det kan röra sig om minst
85 000 personer4.
Buller är en miljöstörning som är mycket utbredd i
hela Europa. Inom några av de europeiska länderna är
rikt- eller gränsvärden för bullerexponering skarpare
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än vad de är i Sverige. Där satsas även mer på bulleråtgärder för utomhusmiljöer.
Bullret kan även påverka människors hälsa. Forskning under senare år visar att risken för att drabbas av
hjärt- och kärlsjukdomar ökar för de personer som under en längre tid utsätts för höga bullernivåer. Buller
orsakar höga samhällskostnader. SIKA har uppskattat
kostnaderna till 5–10 miljarder kronor per år enbart
för vägtrafiken.
Inriktningen för arbetet med vägtrafikbuller är att
i första hand se till att de människor som har mycket
höga bullernivåer inomhus får sin boendemiljö åtgärdad. Det innebär att Vägverket prioriterar de som har
10 dBA eller mer över riktvärdena inomhus, det vill
säga 40 dBA ekvivalentnivå och 55 dBA maximalnivå.
Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på beräkningsmodeller där antalet personer som har fått boendemiljön förbättrad jämförs med antalet bullerutsatta som
har tillkommit till följd av utvecklingen av trafikarbetet.
Måluppfyllelse
Under 2007 har cirka 4 900 personer längs det statliga
vägnätet fått bullernivån sänkt till under riktvärdena.
Av dessa hade 2 600 bullernivåer högt över riktvärdet
för ekvivalentnivå inomhus.
Sedan 1999 har åtgärder genomförts så att inomhusmiljön förbättrats för cirka 30 000 personer med höga
ekvivalentnivåer längs de statliga vägarna. Trafikökningen leder till att antalet människor som utsätts för
bullernivåer över riktvärdena ökar. De som tillkommer
utsätts inte för lika höga bullernivåer som de som får
boendemiljön åtgärdad. [Fig. 55]
Längs det kommunala vägnätet bedöms cirka 2 500
personer ha fått minskad bullernivå inomhus till följd
av åtgärder som utförts med hjälp av ett statligt bidrag
som täcker 50 procent av kostnaderna.
Trafikökningen har lett till att 6 750 personer längs
de statliga och kommunala vägarna fått bullernivåer
som överstiger det ekvivalenta riktvärdet inomhus.5
Av dessa har 1 500 personer fått bullernivåer högt över
riktvärdet inomhus.
Målet för 2007 bedöms vara delvis uppfyllt.
Analys
Vägverket har under 2007 investerat 66 (66) miljoner
kronor i åtgärder för att minska bullernivån längs de
statliga vägarna. De totala statliga bidragen för att
minska bullernivån längs kommunala vägar var 6,4
(4,8) miljoner kronor.

1. EU-25 är de länder som är medlemmar i EU sedan 2004 eller tidigare.
2. 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus
nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad, 70 dBA
maximalnivå utomhus.
3. Uppgifter för den senaste femårsperioden saknas.
4. Uppgifter för den senaste femårsperioden saknas.
5. Osäkerhetsfaktorn för antal tillkommande bullerutsatta är 25 procent.

Under året har arbetet inriktats på att åtgärda inomhusmiljöer. Arbetet har haft något mindre omfattning
än under de senaste åren. Inomhusmiljön har främst
åtgärdats genom tillägg av fönsterrutor eller byte till
mer bullerdämpande fönster. Genom dessa åtgärder
har cirka 2 400 personer fått bättre ljudmiljö längs det
statliga vägnätet och cirka 2 500 längs det kommunala
vägnätet. Kommunernas insatser 2007 var större än
tidigare år. Detta visar att många kommuner arbetar
med att förbättra ljudnivån.
Till följd av nyöppnade vägar har områden som
tidigare varit mycket bullerutsatta nu fått minskade
bullernivåer. Cirka 1 400 personer har därigenom fått
bättre ljudmiljö. Bullerskärmar har byggts för cirka
900 personer. Tystare beläggning har bidragit till att
cirka 200 personer fått minskad bullernivå, både inomhus och utomhus, längs det statliga vägnätet. En
del av åtgärderna har Vägverket genomfört vid nya
eller väsentligt ombyggda vägar för att klara riktvärdena inomhus.
Trafikökningen är den främsta orsaken till att antalet bullerutsatta över riktvärdena ökar.6 Även ökad
inflyttning till städer och byggande av bostäder i bullerutsatta lägen bidrar till att fler personer blir bullerutsatta. Bullernivåerna är dock inte lika höga i dessa
fall som för de personer som hittills fått ljudmiljön
inomhus förbättrad. För att bullernivåerna i samhället
[Fig. 55] ANTAL PERSONER MED HÖGA BULLERNIVÅER
LÄNGS STATLIGA VÄGAR SOM FÅTT FÖRBÄTTRAD
LJUDMILJÖ INOMHUS

ska minska totalt på sikt krävs att arbetet inriktas på
att minska bullret vid källan.
Planerade åtgärder
Vägverket kommer under 2008 att fortsätta satsningen
på fasadåtgärder för de mest bullerutsatta.
Råd för att välja beläggning med hänsyn till miljön
kommer att utvecklas ytterligare och medel har avsatts
för att öka andelen lågbullrande beläggning. Inventeringar av hur många som är utsatta för höga maxbullernivåer inomhus kommer att slutföras. Vi kommer
även att arbeta för att stödja kommunerna till ett fortsatt aktivt bullerarbete.
Vi planerar att ta fram data och statistik om nyregistrerade fordons bulleregenskaper för att bättre
kunna mäta, följa upp och påverka utvecklingen av
bullret från fordon.
Det internationella arbetet för att påverka fordonsoch däcksindustrin att ta fram tystare fordon och däck
fortsätter.
Vattentäkter
Mål för 2007
Antalet konsumenter med skyddad dricksvattentäkt skall öka.
Resultat: Uppfyllt

Måluppfyllelse
Genom tidigare års insatser med att säkerställa skydd
för dricksvattentäkter beräknas 2–4 miljoner konsumenter ha skyddad vattentäkt. Under 2007 beräknas
arbetet med att skydda dricksvattentäkter ha medfört
att ytterligare cirka 180 000 (136 0007) konsumenter
tillkommit.8
Målet bedöms vara uppfyllt.
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Antal personer med mycket höga bullernivår (≥65 dBA) längs det statliga vägnätet som
har fått förbättrad inomhusmiljö (≤30 dBA) genom Vägverket.

6. Trafikökningen är därmed en bidragande orsak till att målet
inte nåddes.
7. Dessutom tillkommer skydd av vattentäkten för Rotebro jästfabrik
och Väsby reservvattentäkt som sammantaget ska kunna försörja
cirka 500 000 konsumenter.
8. Uppgifter för 2005 och tidigare är inte tillgängliga.
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För stora vattentäkter krävs ofta flera åtgärder på
olika platser innan hela vattentäkten är skyddad. Det
innebär exempelvis att hela vattentäkten Östra Mälaren inte är skyddad. I Östra Mälaren bedöms 25 procent av vattentäkten fått ett skydd under 2007, vilket
omfattar 500 000 konsumenter.
Analys
Under 2007 har Vägverket skyddat 7 (9) dricksvattentäkter. Vägverkets totala kostnader för skyddsarbetet
uppgick till 14 (39) miljoner kronor. [Fig. 56]
Skydd av vattentäkter sker på olika sätt. Trafiksäkerhetsåtgärder och styrning av trafiken bidrar till att
minska risken för olyckor. Saltning av vägar minskar
olycksrisken och förbättrar framkomligheten men
kan påverka vattentäkter. Saltning sker därför så restriktivt som möjligt. Fysiska åtgärder som kantsten,
räcken och tätning av diken begränsar konsekvenserna
av olyckor vid vattentäkter. En annan viktig åtgärd är
etablering av beredskapsplaner.
Av de vattentäkter som åtgärdades under 2007 utfördes skyddet till största delen som tätning av diken,
byggande av fördröjningsmagasin och uppsättning av
sidoräcken. Skyddet innebär att riskerna minskar men
inte att de elimineras.
Sverige har annorlunda förutsättningar för dricksvattenförsörjning än andra länder. Dricksvattenresursen är utspridd på ett fåtal större och ett stort antal
mindre vattentillgångar. Många tillgångar finns nära
vägar och bebyggelse och de saknar ofta naturligt
skydd mot påverkan.
Saltförbrukning
Under vintern 2006/2007 förbrukades 183 000 ton salt
på det statliga vägnätet, vilket är betydligt mindre än
föregående vinter. Även med hänsyn till väderlek och

saltvägnätets längd (saltindex) har saltförbrukningen
minskat. Nya ersättningsmodeller tillsammans med
allt skickligare metodutnyttjande bidrar till att saltförbrukningen minskar kontinuerligt.
För det kommunala vägnätet finns ingen uppföljning
av saltförbrukning för vintersäsongen 2006/2007.
Under vintern 2005/2006 förbrukades cirka 65 000 ton
salt.1 [Fig.57]
Miljöfarligt och icke förnybart material
Under 2007 har närmare 98 (100) procent av upprivna
beläggningsmassor återanvänts. Detta motsvarar
1 017 000 (1 015 000) ton. Av dessa har 49 (62) procent
återvunnits till ny beläggning och 51 (37) procent har
använts till andra ändamål eller lagts i mellanlagring
för återanvändning kommande år. Under året deponerades cirka 2 000 (2 900) ton upprivna beläggningsmassor.
Natur- och kulturmiljö
Genom riktade fysiska miljöåtgärder har 19 (14) vandringshinder för fisk undanröjts, 25 (15) utterpassager
byggts och 35 (13) alléer restaurerats.
[Fig.57] SALTFÖRBRUKNING PER VINTERSÄSONG
(statliga vägnätet)2
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[Fig. 56] Åtgärdade konfliktpunkter med vattentäkter
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1. Uppgifter för tidigare säsonger saknas.
2. Verklig saltåtgång jämfört med beräknad saltåtgång beroende
på vädertyp beskrivs som saltindex i diagrammet.

Jämställdhet

av cheferna jämfört med andelen kvinnor av medarbetarna.6 Under 2007 var jämställdhetsindex 0,7 (0,6).
En kartläggning av könsfördelningen bland projektledare för investeringsobjekt visar att 22 (18) procent av
projektledarna är kvinnor.
I 59 procent av nya styrgrupper för enhetsövergripande projekt har andelen kvinnor eller andelen män
understigit 40 procent.

Ett jämställt vägtransportsystem
Transportpolitiskt delmål
Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det
svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor
och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras
värderingar skall tillmätas samma vikt.

För att kunna bedöma om vägtransportsystemet är
jämställt behöver vi analysera tillstånd i systemet för
övriga transportpolitiska delmål med ett jämställdhetsperspektiv. Vi behöver även analysera graden av
integrering3 av ett jämställdhetsperspektiv i Vägverkets
verksamhet. Det innebär att vi analyserar dels kvinnors
och mäns representation och inflytande inom grupper
där beslut fattas, dels genomförda åtgärder som
bidrar till ett jämställt vägtransportsystem.
Integreringen av jämställdhet
i verksamheten
Kvinnors och mäns representation
i beslutandegrupper
I Vägverkets styrelse ingår 9 personer, varav 4 kvinnor
och 5 män. Vägverkets högsta ledningsgrupp, direktionen, består av 17 personer, varav 6 kvinnor och 11 män.
Sedan 2002 har andelen kvinnor i direktionen ökat med
10 procent. I styrelsen har andelen kvinnor i stort sett
varit oförändrad.
I Finland är 3 av 7 ledamöter i styrelsen kvinnor. I
den högsta ledningsgruppen är samtliga män. I Danmark är andelen kvinnor i den högsta ledningsgruppen 27 procent, jämfört med 62 procent i Norge och
35 procent i Sverige. Samtliga länder har en man som
generaldirektör.4
Enligt regleringsbrevet är målet att senast 2010 ska
inget kön ha en representation som understiger 40
procent. Andelen jämställda ledningsgrupper5 på enhetsnivån är 47 (40) procent. [Fig. 58]
Av samtliga chefer i Vägverket är 18 (17) procent
kvinnor. I Vägverket exklusive affärsenheterna är andelen kvinnor av cheferna 37 (35) procent. Inom affärsenheterna är andelen 5 (4) procent. Sedan 2002 har
andelen kvinnor av cheferna totalt ökat med 9 procentenheter. Exklusive affärsenheterna har andelen ökat
med 21 procentenheter och inom affärsenheterna med
1 procentenhet.
Jämställdhetsindex är ett mått på andelen kvinnor
[Fig. 58] Representation i ledningsgrupper
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Antal jämställda ledningsgrupper på enhetsnivån
Andel jämställda ledningsgrupper på enhetsnivån, %

Kvinnors och mäns medverkan i arbetsgrupper
och andra samarbetsforum i Vägverkets externa
verksamhet.
På de cirka 210 (250) möten som Vägverkets regioner
har följt upp under 2007 var andelen kvinnliga deltagare totalt 40 (33) procent. Sedan 2004 har andelen
ökat svagt. Bland dem som representerat Vägverket på
mötena var fördelningen 31 (30) procent kvinnor och
69 (70) procent män.
Åtgärder för jämställdhetsintegrering
Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med åtgärder
för att uppnå ett jämställt vägtransportsystem. Åtgärder för jämställdhetsintegrering i verksamheten
bidrar till ett jämställt transportsystem. Under 2007
har åtgärderna främst skett inom strategisk planering,
fysisk planering, utbildning och information. Inom
delar av Förarenheten har ett genomgripande arbete
påbörjats för jämställdhetsintegrering.
Representation i ledningsgrupper
Vägverket har under flera år arbetat för en jämn könsfördelning i ledningsgrupper. Vi försöker bland annat
nå en jämn könsfördelning vid rekrytering av traineer.
Medvetenheten om jämställdhetsintegrering ökar
också till följd av utbildningar i jämställdhetsfrågor.
Tillsammans bedöms detta ge ökade möjligheter till
en allt jämnare könsfördelning i ledningsgrupperna.
Strategisk planering
I Vägverkets strategiska plan 2008 – 2017, som fastställdes under 2007, framgår hur ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i all verksamhet inom myndigheten. Under 2007 har även ett fördjupningsdokument
om ett jämställt transportsystem tagits fram. I dokumentet redogör vi för en målbild av ett jämställt transportsystem och tydliggör denna genom fem strategier.
Inriktningen för jämställdhetsarbetet 2008 – 20107
beskrivs i fyra åtgärdsområden.

3. Jämställdhetsintegrering innebär att verksamheter ska bedrivas
så att de tjänster och den service som erbjuds medborgarna är lika
tillgängliga, har lika hög kvalitet och är lika väl anpassade för alla,
oavsett kön. Strategin betyder att personer som ansvarar för en
verksamhet ska analysera och jämställdhetsintegrera denna.
4. Vägverket, Vejdirektoratet Danmark, Vegdirektoratet Norge,
Tiehallinto Finland.
5. Där inget kön har en representation som understiger 40 procent.
6. Om värdet är 1 är andelen kvinnor av cheferna lika stor som andelen
kvinnor av medarbetarna.
7. Fördjupningsdokument Jämställdhet 2008 – 2010.
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[Fig. 59] Trappan
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Följ upp resultaten

Genomför åtgärderna

Formulera mål och åtgärder

Kartlägg och analysera

Inventera verksamheten

Planera och organisera genomförandet

Undersök förutsättningarna för uppgiften

Skapa grundläggande förståelse för uppgiften

Fysisk planering
Former för nya samråd inom investeringsprojekt har
testats. Enkäter om rastplatser och om samåkningsoch pendlarparkeringars funktion för kvinnor och män
har gett ny kunskap om hur de bäst ska skötas.
I Mälardalen har remissvaren från kommunernas
fysiska planering studerats utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det gäller främst kollektivtrafik, placering
av gång- och cykelvägar och placering av nya bostadsområden.
I några projekt har Vägverket gjort insatser för att ge
kvinnor och män lika möjlighet att ge uttryck för sina
åsikter. Mötesformer, mötestider, språk och sammansättning av dialoggrupper och samrådsgrupper har
utvecklats. I Mälardalen har särskild hänsyn tagits till
jämställdhetsperspektivet i dialogerna med kunderna
om skötsel av vägar, exempelvis snöröjning.
Utbildning och forskning
Allt fler medarbetare har fått utbildning i jämställdhetsfrågor. Detta har medfört att vi har börjat skapa
en gemensam bild av hur jämställdhetsintegrering kan
genomföras.
Under 2007 har ytterligare cirka 200 personer inom
Vägverket, exklusive affärsenheterna, utbildats i jämställdhetsfrågor. Till och med 2007 har totalt cirka 600
personer i Vägverkets strategiska personalgrupper
deltagit i utbildningen. Det motsvarar 74 procent av
den strategiska personalen. På kursen har deltagarna
fått testa en metod för jämställdhetsintegrering av
olika verksamheter.
Jämställdhetsfrågor har under året ingått i två
ledarutbildningar. En datorbaserad grundutbildning
för samtliga medarbetare har tagits fram.
Vägverket finansierar ett forskningsprojekt som
avser att ge ökad kunskap om hur kvinnor och män ger
uttryck för sina åsikter på samrådsmöten och om deras möjligheter att påverka beslutsprocessen.
Information
Vi har genomfört en nulägesanalys som underlag för
att ta ställning till hur jämställdhetsperspektivet ska
hanteras på Vägverkets webbplats.
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Jämställdhetsintegrering – status
För att bedöma graden av jämställdhetsintegrering i
organisationen används modellen ”Trappan”.1 Modellen omfattar både strategiska och operativa steg i arbetet med jämställdhetsintegrering. [Fig. 59]
Vi bedömer att det långsiktiga arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheten har utvecklats under
2007. Detta är ett resultat av främst följande:
• De grundläggande kunskaperna om jämställdhetsmålet och jämställdhetsintegrering bedöms ha
ökat främst genom ökat antal utbildningar.
• Ett fördjupningsdokument med målbild, strategier
och åtgärdsområden har tagits fram.
Detta bedöms ha medfört att Vägverket sammantaget
har närmat sig det tredje steget på trappan.
Uppföljning av övriga etappmål
ur ett jämställdhetsperspektiv
Mål för 2007
Övriga transportpolitiska etappmål skall följas upp ur
ett jämställdhetsperspektiv.
Resultat: Uppfyllt

Måluppfyllelsen bedöms med hänsyn till om tillstånd,
utveckling och viktiga insatser följs upp ur ett jämställdhetsperspektiv och sammanställs för varje transportpolitiskt delmål.
Måluppfyllelse
Tillgänglighet
Studier visar att män gör fler och längre resor än kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och män är mindre i
antalet resor per dag. Kvinnor gör i genomsnitt 2,7
resor och män 2,9 resor per dag. Kvinnor gör oftare fler
ärenden under samma resa.
1. Jämstöd, utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering
i staten (N2005:02).

Kvinnor har högre andel inköps- och serviceresor än
män. Däremot gör män fler och längre resor i arbetsrelaterade ärenden jämfört med kvinnor. Det gäller främst
tjänsteresor.2 Kvinnor och män har olika inkomst, utbildningsnivå och yrkesstatus. Med hänsyn till dessa
olikheter minskar skillnaden i reslängd mellan könen.
Kvinnor reser kortare sträckor och har därmed
mindre lokala arbetsmarknadsregioner. Vägverkets
regioner har genomfört ett pendlingsprojekt under
2006 – 2007. I ett område med omfattande pendling har
en region prioriterat att stärka pendlingsstråk som
ligger nära regionala centrum.
Av arbetsresorna sker 11 procent av männens resor
och 18 procent av kvinnornas med kollektivtrafik.3
Under 2007 har Vägverket åtgärdat ett stort antal kollektivtrafikstråk, vilket bland annat har gynnat äldre
kvinnor som inte har tillgång till bil och körkort i
samma utsträckning som männen.
Kvinnor förflyttar sig i större utsträckning till fots
än män.4 Andelen som gör sina huvudresor med cykel
är cirka 9 procent för både kvinnor och män, medan
cirka 20 procent av männen och cirka 27 procent av
kvinnorna gör sina huvudresor till fots.
En ny undersökning av skolbarns resor i åldrarna
6 – 15 år visar att flickor åker mer bil än pojkar och
även åker mer skolskjuts medan pojkarna cyklar i
högre grad.5
Studier visar att kvinnor i högre grad än männen
känner sig otrygga i det offentliga rummet.6 I Skåne
har ett arbete påbörjats med att skapa samsyn hos
olika aktörer i vägtransportsystemet och ta fram förslag på åtgärder som kan bidra till ökad trygghet.
Av de cirka 2 700 personer med funktionsnedsättning som har beviljats bilstöd7 under 2007 var 43 procent kvinnor och 57 procent män.8 Fler kvinnor än män
får avslag på sin begäran. Andelen kvinnor som har
färdtjänsttillstånd är dubbelt så hög som andelen för
män.9
En större andel av männen har körkort än av kvinnorna – se sid 17. Andelen kvinnor som har körkort är
lika stor i glesbygden som i storstadsområdena.
Transportkvalitet
Kvinnor och män är lika nöjda med hur vägarna sköts
under både sommar- och vinterhalvåret. Detta visar
mätningarna av trafikanternas betyg på drift och underhåll under hösten 2007.
I Stockholm visar en granskning av synpunkter från
trafikanterna att kvinnor i högre grad än män upplever
vägmiljön som problematisk. I Skåne har tre kriterier
tagits fram – överblickbart, lättorienterbart, helt och
rent – som en utgångspunkt för drift och underhåll.
Trafiksäkerhet
Under 2007 omkom 362 (333) män och 128 (112) kvinnor i vägtrafiken. Endast en del av skillnaden mellan kvinnor och män beror på att män reser längre
sträckor än kvinnor. Antalet dödade män skulle minska
med hälften om män i alla avseenden färdades lika

säkert som kvinnorna. Det totala antalet dödade i vägtrafikolyckor skulle minska med cirka 40 procent.10
Män löper mer än dubbelt så stor risk som kvinnor
att dödas i trafiken även med hänsyn till skillnader i
resans längd.11
Män löper större risk än kvinnor att dödas vid resor
med personbil, buss och lastbil samt till fots. Däremot
finns det inga skillnader mellan kvinnor och män vid
cykling.
Män är sämre på att hålla hastigheten, köra nyktra
och använda bälte än kvinnor. Jämförelser mellan
kvinnor och män inom områdena nykterhet i trafiken
och användning av bilbälte och cykelhjälm redovisas
på sid 40 – 42.
80 procent av kvinnorna och 63 procent av männen
anser att automatisk hastighetsövervakning är ett bra
sätt att övervaka hastighetsöverträdelser. Vägverket
har under de senaste två åren placerat ut ett stort
antal trafiksäkerhetskameror för att minska antalet
hastighetsöverträdelser.
76 procent av kvinnorna och 61 procent av männen
anser att samtliga bilar bör utrustas med alkolås som
gör att ett utandningsprov krävs varje gång bilen ska
startas. Vägverket har föreslagit att ett system införs
där alla som gjort sig skyldiga till rattfylleri får som
villkor för fortsatt körkortsinnehav att de endast får
köra fordon med alkolås.
Under året har publikationen ”Döden i vägtrafiken” 12
reviderats ur ett könsperspektiv.

2. Uppföljning av transportpolitiska delmålet, SIKA rapport 2007:3.
3. SIKA/RES 2005 – 2006, sid 17.
4. SIKA/RES 2005 – 2006, sid 17.
5. Barns och ungdomars resvanor – en resvaneundersökning bland
		 6 – 15-åringar i olika stora orter. Trivector Traffic 2007.
6. Risk – om kvinnors erfarenhet och fysisk planering. Birgitta
		 Andersson. Linköpings universitet, 2005.
7. Bilstöd kan beviljas av Försäkringskassan under vissa förutsätt		 ningar för att köpa och anpassa en bil eller för körkortsutbildning
		 i syfte att underlätta för arbete och fritid.
8. Försäkringskassans statistik.
9. SIKA (Färdtjänst och riksfärdtjänst 2007:17).
10. Pressmeddelande från rapporten Vägtrafikskador 2006, SIKA.
11. Uppföljning av transportpolitiska delmålet, SIKA rapport 2007.
12. Döden i vägtrafiken, Publikation 2007:70.
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Miljö
Studier visar att kvinnor tenderar att uppleva luftföroreningar som ett större problem än vad män gör. Enligt
en studie är det dubbelt så vanligt att kvinnor känner
sig besvärade av avgaser från vägtrafiken.1
Det finns en del skillnader mellan kvinnor och män
och hur deras resvanor belastar klimatet. Under 2007
har mer än dubbelt så många män som kvinnor nyregistrerat bilar. Av männen är det en större andel som
har valt särskilt bränsleslukande bilar, medan en större
andel av kvinnorna har valt särskilt bränslesnåla bilar.
Däremot utbildar sig fler män än kvinnor i sparsam
körning2. Se även under tillgänglighet på sid 51.
Det är osäkert om det finns några skillnader mellan hur kvinnor och män påverkas av buller. Några
enskilda studier indikerar att kvinnor känner sig mer
störda än män.3 Enligt en annan studie kan män ha
större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar om de
utsatts för höga bullernivåer från vägtrafiken under en
längre tid.4 Studien visar inte samma skillnad för kvinnor. I studierna finns stora osäkerheter om förhållanden som kan påverka resultaten, bland annat om verklig exponering för buller. Hittillsvarande forskning ger
inte underlag för att bedöma om det finns några skillnader mellan hur kvinnor och män påverkas av buller.5
Studier och folkomröstningar som har gjorts om

kontroversiella vägsträckningar med intrång i naturmiljön visar att kvinnor i större utsträckning än män
har invändningar mot dessa vägar.
Kunskaper saknas för att följa upp målet om skyddade dricksvattentäkter ur ett jämställdhetsperspektiv.
Sammanvägd måluppfyllelse6
Målet om uppföljning av övriga transportpolitiska
etappmål ur ett jämställdhetsperspektiv bedöms
sammantaget vara uppfyllt.
Analys
De transportpolitiska etappmålen kan i olika omfattning följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv. Skillnader och likheter mellan kvinnor och män har dock
redovisats ur någon aspekt för flertalet etappmål.
Innebörden av ett jämställdhetsperspektiv och hur det
bör hanteras vid uppföljning är oklar för flera mål.
Under 2007 har vi utvecklat en målbild av ett jämställt vägtransportsystem. Detta ger ett bättre underlag för uppföljning och analys. Vi har även påbörjat ett
arbete för att kunna redovisa individbaserade mått
fördelade på kön.
Mål för ett jämställt vägtransportsystem saknas i andra
länder. Systematisk uppföljning av andra transportpolitiska mål ur ett jämställdhetsperspektiv är ovanlig.7

[Fig. 60] Fordonsregister
					
Antal registrerade fordon

2003

2004

2005

2006

2007

9 606 913

10 090 212

10 591 525

9 210 229

9 515 760

Avgift, indexerad, kr

35,68

35,82

35,98

36,47

37,27

Avgift, verklig, kr

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Totalt har 534 670 fordon nyregistrerats under året, varav 38 536 var direktimporterade.

[Fig. 61] Körkortsregister*

Antal körkortshavare**

2003

2004

2005

2006

2007

5 679 154

5 714 809

5 747 657

5 794 761

5 837 187

Avgift, indexerad, kr

30,00

30,12

30,25

30,66

31,34

Avgift, verklig, kr

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

* Basår 2003
** Volymerna för 2001–2006 inkluderar 11 000–13 000 traktorkort.

[Fig. 62] Yrkestrafikmärken
				
Antal yrkestrafiktillstånd

2003

2004

2005

2006

2007

28 916

28 913

28 458

30 050

30 050

Avgift, indexerad, kr

91,75

92,11

92,51

93,77

95,84

Avgift, verklig, kr

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

1. Besvärsförekomst i relation till luftföroreningshalter i tre svenska
städer. En studie i den hälsorelaterade miljöövervakningen 2005.
Umeå Universitet 2006.
2. Sveriges trafikskolors riksförbund.
3. Bland annat Kolbenstvedt M et al, 1990. Flytarfikk, bomiljö og
helse – resultater fra en intervjuundersökelse rundt Fornebu.
TÖI rapport 65/1990.
4. Öhrström, E, 2005. Undersökning av hälsoeffekter av buller från
vägtrafik, tåg och flyg i Lerums kommun.
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5. E 6 genom Ljungskile – ett omstritt motorvägsbygge.
VTI-meddelande 843.1999. Nya vägars intrångskostnader.
VTI-meddelande 7444.1994.
6. Måluppfyllelse kopplad till kravet på uppföljning av de övriga
transportpolitiska etappmålen.
7. SIKA.

Övriga mål

Produktivitet för drift- och
underhållsverksamheten

Avgifter inom den offentligrättsliga
verksamheten

Mål för 2007
Produktiviteten för drift- och underhållsverksamheten skall öka.

Mål för 2007
Avgifterna inom den offentligrättsliga verksamheten skall
ej öka i förhållande till KPI.

Resultat: Uppfyllt

Resultat: Uppfyllt

Avgifterna anges per ärende för åren 2003 – 2007 för
Vägverkets sju offentligrättsliga ärendegrupper. Avgifterna jämförs med en indexerad avgift – det vill säga
med den nivå som avgiften skulle ha haft om den följt
konsumentprisindex (KPI) (basår 2002).
Måluppfyllelse
Inga avgifter har år 2007 ökat mer än KPI. Målet är
därmed uppfyllt. [Fig. 60 – 66]
I november 2007 beslutade regeringen om ny avgiftssättning, som träder i kraft den 1 januari 2008.
Ändringen innebär att avgifterna delas in efter typ av
prestation och att flera tidigare särredovisade avgifter
slås samman. Vägverket kommer även att ta ut en årlig
avgift för att finansiera hela vägtrafikregistersystemet.

Vägverket utvecklade under 2006 en modell för att beräkna och analysera produktivitetsutvecklingen inom
drift- och underhållsverksamheten.
För drift och underhåll av belagda vägar samt broar
mäts produktiviteten genom att tillståndsförändringen
under året på grund av utförda åtgärder jämförs med
nedlagda kostnader. Produktiviteten för vinterdrift
samt för drift av grusvägar mäts genom att kostnaden
för uppnådd driftstandard jämförs med en normal
årskostnad. Kostnaderna justeras i båda fallen med
hänsyn till ett antal kostnadspåverkande faktorer. För
färjedriften mäts produktiviteten genom att beräkna
kostnaden per överfart.

Produktiviteten har ökat med cirka 2 procent.

[Fig. 63] Tillhandahållande av registreringsskyltar*
					
Antal tillhandahållna skyltar

2003

2004

2005

2006

2007

1 085 534

1 111 059

1 123 183

1 144 516

1 214 915

Avgift, indexerad, kr

61,17

61,41

61,67

62,51

63,90

Avgift, verklig, kr

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

* Exklusive personliga skyltar.

[Fig. 64] Utfärdande av körkort
			
Antal körkort

2003

2004

2005

2006

2007

993 960

1 119 608

1 043 962

592 198

588 861

Avgift, indexerad, kr

132,53

133,05

133,62

135,44

138,44

Avgift, verklig, kr

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

[Fig. 65] Kunskapsprov
					
Antal prov

2003

2004

2005

2006

2007

257 430

294 133

300 906

319 445

344 029

Avgift, indexerad, kr

214,08

214,93

215,85

218,79

223,63

Avgift, verklig, kr

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

[Fig. 66] Körprov B*

Antal prov

2003

2004

2005

2006

2007

218 680

228 499

219 711

208 175

227 774

Avgift, indexerad, kr

468,94

647,55 **

650,33 **

659,19 **

673,78 **

Avgift, verklig, kr

645,00

645,00

645,00

645,00

645,00

* Provvolymen avser samtliga körprov. Avgiftsförändringen mäts för körprov B (personbil) som är den klart dominerande körprovskategorin.
** Basår 2003.
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Måluppfyllelse
Genomförda mätningar visar att produktiviteten
sammantaget under de senaste åren har ökat med
cirka 2 procent per år. Målet är uppfyllt. [Fig. 67]
Analys
Effektivisering av drift- och underhållsverksamheten
pågår fortlöpande. Tiden från beslut till fullt genomslag
i verksamheten varierar beroende på åtgärdens karaktär.
För vissa åtgärder inom underhåll får vi genomslag först
efter 10 – 20 år. Produktivitetsutvecklingen är ett resultat
av de samlade åtgärderna sedan 1990-talets början.
Under 2003 – 2004 har Vägverket analyserat driftoch underhållsverksamheten för att identifiera områden
för effektivisering och besparing. Analysen har lett till
att vi har genomfört ett stort antal åtgärder.
Inom driftverksamheten har vi genomfört åtgärder
för att både effektivisera och spara genom att sänka
standarden där det har måttlig påverkan på kundtillfredsställelsen. Standardsänkningar påverkar inte
produktiviteten. Tyngdpunkten har legat på ändrade
standardkrav och bättre upphandlingsformer. Cirka
70 procent av de beslutade åtgärderna har hittills
genomförts. De förbättrade upphandlingsformerna
har bidragit väsentligt till den redovisade ökningen av
produktiviteten.
Även inom underhållsverksamheten har vi genomfört ett antal åtgärder för ökad produktivitet som en
följd av analysen. De åtgärder som har haft störst effekt på produktiviteten gäller vår upphandling av bitumen och bättre upphandlingsrutiner.
En undersökning visar att livslängden för beläggningar har ökat utan att tillståndet har försämrats.
Orsaken är främst övergången till lätta dubbar i dubbdäck samt bättre stenmaterial och bättre homogenitet
i utlagd asfaltmassa. Alla dessa förändringar började
redan på 1990-talet. Detta innebär att årskostnaden
för att vidmakthålla slitlagret på belagda vägar successivt har minskat.
Den negativa produktivitetsutvecklingen för drift
och underhåll av broar bedöms i huvudsak bero på
tillfälliga svängningar. Urvalet av broar som ingår i
beräkningen varierar mellan åren.
Vinterdriften har klart bättre produktivitet under
2006 – 2007 än 2004 – 2005. Vi bedömer att en bidragande orsak är den incitamentsbaserade ersättningsmodell som har införts gentemot entreprenörerna.
[Fig. 67] Produktivitetsutvecklingen inom drift- och
underhållsverksamheten*
Verksamhet	Vikt

2005–2006 2006–2007

Drift och underhåll av belagda vägar

2,7

Positiv	

Positiv

Drift och underhåll av broar

0,7

Negativ	

Negativ

Drift och underhåll av grusvägar

0,3

Positiv	

Positiv

Vinterdrift

1,7

Positiv	

Positiv

Färjedrift

0,5

Negativ	

Positiv

* Mätningarna påbörjades 2005. Utvecklingen anges i relation till närmast föregående år.
Vid bedömning av den samlade, årliga produktivitetsutvecklingen sker en viktning mellan
de olika delverksamheterna i förhållande till deras omslutning (miljarder kronor).

54

Mål och resultat

Vid beräkningen av produktivitetsutvecklingen elimineras effekter av ett antal kända kostnadspåverkande
faktorer såsom väder, tillkomst av nya vägar, trafikutveckling, standardförändringar och skärpta krav på
vägåtgärdernas miljöeffekter och trafiksäkerhetseffekter och på synergieffekter av bärighetsåtgärder. Vissa
faktorer har inte kunnat kvantifieras, till exempel
marknadsutvecklingen.
Jämförelser under flera år ger ökad säkerhet i bedömningen av hur produktiviteten har utvecklats.
Kostnader och à-priser
Belagda vägar
Beläggningsunderhållet utgör mer än 60 procent av den
totala volymen underhåll. Kostnaden per kvadratmeter
av den totala ytan belagd väg har sjunkit fortlöpande
sedan 2002 men 2007 ökade den åter till 2004 års nivå.1
Kostnaden per kvadratmeter beror till stor del på hur
stora resurser som finns för drift och underhåll av belagda vägar och dessa kan variera över tiden. [Fig.68]
År 2007 var årskostnaden för underhåll2, inklusive
rutinunderhåll3, av belagda vägar i Finland 5,99 kr/m2,
jämfört med 6,67/m2 i Sverige. Endast vägar med fler
än 2 000 fordon per dygn ingår i beräkningen.
Grusvägar
Kostnaden per kvadratmeter av den totala ytan grusväg för drift och underhåll har sjunkit i reella termer
sedan 2002.4 Anledningen är i första hand att andra
drift- och underhållsåtgärder successivt har prioriterats högre. Det har medfört sämre standard för trafikanterna och ökad eftersläpning i underhållet. [Fig.69]
Färjetransporter
Kostnaden för färjetrafiken har varit förhållandevis
stabil i fasta priser under den senaste femårsperioden.
Mellan 2006 och 2007 har kostnaden dock sjunkit
något. Kostnaden per resa tur och retur och kostnaden
per skeppat fordon varierar beroende på antalet turer
och antalet skeppade fordon. [Fig.70]
Lönsamhet inom egenregiverksamhet
Mål för 2007
Vägverket skall bedriva en egen regiverksamhet med en
lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt.
Resultat: Delvis uppfyllt

Lönsamheten i form av rörelsemarginal inom Vägverket
Produktion och Vägverket Konsult har jämförts med
andra företag i bygg- och anläggningsbranschen respektive konsultbranschen.
1. Kostnaden per kvadratmeter mäter inte produktivitet.
2. Vinterväghållning ingår ej.
3. I Sverige ingår rutinunderhåll i driften.
4. Kostnaden per kvadratmeter mäter inte produktivitet.

Måluppfyllelse
En jämförelse med branschen visar att rörelsemarginalen 2007 (rullande tolvmånadersvärden) inom Vägverket Produktion är i nivå med branschgenomsnittet.
Den genomsnittliga rörelsemarginalen för relevanta
verksamheter inom jämförda bolag (NCC, Peab, och
Skanska) var 4,8 (4,5) procent, jämfört med 4,7 (4,2)
procent för Vägverket Produktion.5
[Fig. 68] Nyckeltal för drift och underhåll av belagda 		
vägar*
2003

2004

2005

2006

Kostnad mnkr

2 581

2 467

2 642

2 636 2 959

2007

Kostnad mnkr, prisnivå 2007

2 674 2 959

3 205

3 016

2 926

Vägyta belagd väg, miljoner m2

539

542

544

553

535

Kostnad, kr/m2

4,79

4,55

4,86

4,76

5,53

Kostnad, prisnivå 2007, kr/m2

5,95

5,56

5,38

4,83

5,53

* Vägverkets olika index har använts för respektive verksamhet.
Dessa index bedöms bäst spegla kostnadsutvecklingen av insatskomponenterna.

[Fig. 69] Nyckeltal för drift och underhåll av grusvägar*
2003

2004

2005

2006

2007

Kostnad mnkr

420

387

370

372

336

Kostnad mnkr, prisnivå 2007

479

437

400

386

336

Total längd km

20 731

20 522 20 319 20 161 19 882

Kostnad kr/m

20

19

18

18

17

Kostnad, prisnivå 2007, kr/m

23

21

20

19

17

* Vägverkets olika index har använts för respektive verksamhet.
Dessa index bedöms bäst spegla kostnadsutvecklingen av insatskomponenterna.

[Fig. 70] Nyckeltal för analys av färjetransporter på
det statliga vägnätet*
2003 2004 2005 2006 2007
Kostnad mnkr

391

398

415

445

474

Kostnad mnkr, prisnivå 2007

459

462

460

479

474

Kostnad kronor per t.o.r.

767

760

782

837

880

Kostnad per resa t.o.r., prisnivå 2007

900

883

867

901

880

Kostnad kronor per skeppat fordon

36

37

38

40

41

Kostnad per skeppat fordon, prisnivå 2007

42

43

42

43

41

* Vägverkets olika index har använts för respektive verksamhet.
Dessa index bedöms bäst spegla kostnadsutvecklingen av insatskomponenterna.

[Fig. 71] Rörelsemarginal, procent
2003

2004

2005

2006

2007

1,2

1,3

2,6

4,2

4,7

inkl Vägverket Produktion

2,1

2,6

3,7

4,5

4,8 *

Vägverket Konsult

4,2

2,3

1,6

0,8

4,5

5,1

5,5

6,3

8,2

8,9 *

3,2

3,7

5,5

6,0

-

Vägverket Produktion
Branschgenomsnitt

Branschgenomsnitt
inkl Vägverket Konsult
Genomsnitt för de tolv största
konsultföretagen inom sektorn

* Branschgenomsnitt 2007 avser perioden oktober 2006 till och med september 2007.

5. Den av Stockholms tingsrätt utdömda konkurrensskadeavgiften redovisas
centralt hos konkurrenterna och ingår inte i rörelsemarginalen. Branschgenomsnittet är framtaget exklusive konkurrensskadeavgift, rättegångskostnader samt bolagiseringskostnader. För Vägverket Produktion var den
utdömda konkurrensskadeavgiften 50 miljoner kronor, rättegångskostnaderna 11 miljoner kronor och bolagiseringskostnaderna 11 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen 2007 (rullande tolvmånadersvärden)
inom Vägverket Konsult var 4,4 procent lägre än genomsnittet för de tre största jämförbara bolagen inom branschen (SWECO/VBB, Ramböll Sverige, ÅF). År 2006 var
den genomsnittliga rörelsemarginalen för de tolv största
svenska konsultföretagen inom infrastruktursektorn
6,0 procent6, jämfört med 0,8 procent för Vägverket
Konsult.7 För helåret 2007 var rörelsemarginalen inom
Vägverket Konsult 4,5 (0,8) procent.
Den sammantagna bedömningen är att målet är delvis
uppfyllt. [Fig.71]
Rörelsemarginalen 2006 inom Mesta8 var -5,3 procent
medan den var 1,9 procent inom Destia9.
Analys
Jämförelsen mellan affärsenheterna och branschen
försvåras av att konkurrenterna även bedriver verksamhet utanför väg- och anläggningsområdet.
För Vägverket Produktions del är anläggningsmarknaden god, med höga investeringsnivåer. Även
marknaden för drift och underhåll är stabil. En viktig
faktor som bidragit till ökad lönsamhet är att Vägverket
Produktion har inriktat sin verksamhet på lönsamhet
framför volym och en noggrann prioritering och riskbedömning görs vid val av uppdrag. Detta har lett till
att Vägverket Produktion har ökat sin lönsamhet till en
nivå över branschgenomsnittet.
Vägverkets projekteringsmarknad har förändrats kraftigt under den senaste treårsperioden. Efterfrågan har
ökat kraftigt i Stockholmsområdet och Västsverige, där
Vägverket Konsult traditionellt har haft låga marknadsandelar. Vägverket Konsult har en relativt sett sämre
konkurrensförmåga i dessa delar av landet. I övriga delar av landet har efterfrågan minskat avsevärt. Detta har
bidragit till att Vägverket Konsult har haft en lägre rörelsemarginal än jämförda bolag inom konsultbranschen.
Vägverket Konsult har under de senaste åren arbetat
med att anpassa verksamheten efter den förändrade
marknaden. Personalantalet har minskat med 9 procent
sedan 2004. Inom de affärsområden där anpassningen
har genomförts först har rörelsemarginalen förbättrats
markant. Den förändrade projekteringsmarknaden har
dock även medfört anpassningskostnader.
Planerade åtgärder
Vägverket Konsult fortsätter att genomföra olika
åtgärder för att förbättra lönsamheten. Det innefattar
åtgärder för att anpassa personalresurser och kompetens efter marknadens efterfrågan, skapa effektiva
funktioner för uppdragshantering och utveckla marknads- och anbudsarbetet med syfte att förbättra orderläget. Under 2007 har åtgärder prioriterats som direkt
påverkar debiteringsgraden och lönsamheten. Denna
inriktning gäller även för nästa år.
6. Svensk teknik och design (branschorganisation för konsultföretag
inom teknik och design).
7. Jämförelse med alla tolv företagen kan ske endast för 2006.
8. Vägverket Produktions motsvarighet i Norge.
9. Vägverket Produktions motsvarighet i Finland.
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ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING

I detta kapitel rapporterar vi enligt övriga återrapporteringskrav i regleringsbrevet.

Nya och förbättrade vägar
Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt som är
ett stöd för val av kostnadseffektiva åtgärder i vägtransportsystemet. Första steget är att undersöka om
det går att minska tranportbehovet i vägtransportsystemet genom omlokalisering av verksamheter, överföring av transporter till annat trafikslag eller utökning av kollektivtrafiken. Andra steget handlar om
att överväga om vägavsnittet kan utnyttjas effektivare
eller om transporter kan flyttas till andra vägsträckor.
Tredje steget är att överväga en mindre ombyggnad av
en befintlig sträckning. Det fjärde och sista steget är
att göra en större ombyggnad eller nybyggnad.
Fyrstegsprincipen har successivt fått ökat genomslag i det dagliga arbetet. Det finns flera goda exempel
på hur åtgärder i steg ett och två har studerats och
även genomförts. Ett exempel är kameror för hastighetskontroll på vägavsnitt där breddningar eller ny väg
efterfrågats. Detta med syfte att sänka hastigheten och
därmed minska trafikolyckor. Andra exempel är samarbete mellan Vägverket och kommuner för att finna
bästa möjliga lösningar på både kort och lång sikt.
Allt fler behov inom det statliga vägnätet löses genom att mindre vägåtgärder kombineras med en eller
flera åtgärder som bland annat syftar till att främja
ökad andel gående, cyklande och kollektivtrafikresande. Det har blivit tydligare under 2007 att detta
ofta är de mest effektiva åtgärderna.
Vägverket har gjort en översyn av arbetsformerna i
åtgärdsplaneringen för att användningen av fyrstegsprincipen ska öka. Ett nytt arbetssätt är områdesvisa
systemstudier, som kan göras i samspel med andra
berörda aktörer.
Dokumentation av hur fyrstegsprincipen används
är viktig som underlag för att välja vilka typer av åtgärder som ska användas i ett projekt. Under 2007 har
sådan dokumentation börjat användas systematiskt
inom fyra regioner.

1. Objekt Bärbyleden ingår i Uppsala-Mehedeby.
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Investeringar
Den totala summan för investeringar var 8 576 miljoner kronor under 2007.
Hela motorvägsträckan på E 4 mellan Uppsala och
Mehedeby har öppnats för trafik under 2007. Förberedelsearbetet för Norra länken i Stockholm startades
under 2005, vilket har möjliggjort byggstart under 2007.
Under 2007 fortsätter utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän norr om Uddevalla enligt planerna. Vidare har
objekt påbörjats på E 18 mellan Västerås och Örebro
och ett objekt på E 4 söder om Hudiksvall.
Sju objekt med en kostnad på över 100 miljoner kronor vardera har öppnats för trafik under året. Dessa
objekt representerar en investeringsvolym på 5 961
miljoner kronor och deras totala längd är 121 km.
Kostnaderna har förbrukats under ett antal år och
kan alltså inte hänföras enbart till 2007. Jämfört med
budgeterad kostnad vid byggstart var slutlig kostnad
1 procent lägre. Med hänsyn tagen till index var den
faktiska kostnaden 0 procent jämfört med plankostnad
för de sju objekt som fanns med i investeringsplanerna
2004 – 2015. Flertalet av objekten har en kostnadsminskning mot planen 2004 – 2015.
För sex1 av de stora investeringsprojekten har den
samhällsekonomiska lönsamheten beräknats. Samtliga
dessa projekt är samhällsekonomiskt lönsamma.
Den viktigaste nyttan för samhället utgörs av minskad
restid och färre olyckor. Sex2 av objekten beräknas årligen medföra en minskad restid på cirka 2 250 000 timmar
samt en årlig minskning av antalet dödade och svårt
skadade med cirka 24 personer. Den nya motorvägen
Uppsala – Mehedeby (78 kilometer) står för merparten av
nyttan.
Under året har 92 objekt med en kostnad på mellan
5 och 99 miljoner kronor färdigställts. Den budgeterade
kostnaden vid byggstart var cirka 1 976 miljoner kronor. Den slutliga kostnaden var cirka 2 114 miljoner
kronor, vilket är en ökning med i genomsnitt cirka
7 procent. Nio objekt var upptagna i långsiktiga planer
med en kostnad på 527 miljoner kronor. Den slutgiltiga
kostnaden för dessa var 501 miljoner kronor, vilket ger
en kostnadsminskning på cirka 5 procent. Resterande
83 objekt är sådana som finns med i nationell eller
regional plan utan att vara namngivna men som belastar anslag för bärighetshöjande åtgärder eller trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Objekten gäller bland annat
mitträcken och ombyggnad av korsningar. [Fig.72–75]
2. Objekt Bärbyleden ingår i Uppsala-Mehedeby.

Norra länken blir en del av kringfartsleden
runt Stockholms innerstad och en del av Europaväg 20. Största delen av länken kommer att gå i tunnlar.

[Fig. 72] Investeringar uppdelat på vägnät respektive syfte med åtgärden, miljoner kronor
Syftet med investeringen
Vägnät

Flera syften

Bärighet	Trafiksäkerhet	Miljö	Väginformatik	Övrigt	Summa

Nationella vägar

2 654 476

212 136

917 819

93 853

52 782

13 420

3 944 487

Övriga vägar

1 975 413

1 233 555

519 082

46 682

9

19 263

3 794 004

Norra länken och Götaleden
Summa

837 354						
5 467 243

1 445 691

1 436 902

140 536

52 790

32 683

837 354
8 575 845
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[Fig. 73] Uppföljning av kostnader och kalkylerad samhällsnytta för objekt >100 miljoner kronor
som öppnats för trafik under 2007
Väg	Vägnät *	Sträcka	Längd, km

Kostnader, mnkr**			NNK***

Årliga effekter

					Slutlig *** Budget inför Plan					Minskad restid,
		
byggstart		2004 – 2015				
tusen tim/år
						

Minskat antal/år

																	Dödade och		Lindrigt
svårt skadade
skadade
Motorväg																	
E4

NS

Uppsala – Mehedeby****		 78,0		4 000			 4 050		 3 930

Rv 55

ÖR

Bärbyleden*****		 2,5		 472			

480		

511

707		

700

0,3		

184		4,2

7,1

235		

246

0,7		

52		1,6

2,8

227

1,2		

127		1,0

1,7

Rv 40

NS

Brämhult – Rångedala		 17,0		 693			

Rv 40

NS

Haga – Ljungarum

		

inkl tpl Ljungarum		 1,5		 225			

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort
Rv 51

ÖR

Rv 53

25,0

								

Förbi Svartinge		 10,4		 201			

Landsväg med mötande trafik

2,1 		 1 700		14,0

211		

									

NS

Förbi Malmköping******		 4,7		 125			

98		

136

0,2		

29		0,4

0,9

Lv 225	LV

Moraberg – Lövstalund		 6,5		 245			

255		

252

1,0		

154		2,4

-

* Vägnät: NS = nationell stamväg, ÖR = övrig riksväg, LV = länsväg.
** Alla kostnader är uttryckta i prisnivå 2007.
*** NNK = nettonuvärdeskvot (kalkylerad samhällsnytta). Baserad på slutlig kostnad.
**** 23 km av Uppsala–Mehedeby öppnades för trafik den 21 december 2006, men redovisas i sin helhet i årsredovisning 2007.
*****	I lönsamhetsberäkning för Uppsala–Mehedeby ingår även delen för Bärbyleden i Uppsala.
******	I de 4,7 km ingår 1,0 km mötesfri väg.

[Fig. 74] Kostnader för väginvesteringar per vägåtgärd, miljoner kronor
2003

2004

2005

2006

2007

Motorväg

3 868

4 133

2 952

3 638

3 813

Mötesfri väg

2 694

2 319

2 016

1 638

1 993

Ej mötesfri väg

1 269

710

449

342

432

Bärighetsförbättring av väg/bro, tjälsäkring

523

1 477

1 322

1 269

1 408

Beläggning, grusväg

120

57

25

23

37

Miljö- och trafiksäkerhetsprioriterad väg/gata

138

121

69

48

40

Gång- och cykelled, kollektivtrafikled

202

150

153

177

137

Plankorsningar

276

260

216

106

190

Planskilda korsningar

154

254

171

171

124

Rastplatser m.m.

26

63

49

33

12

Busshållplatser

43

40

52

29

39

Miljöåtgärder, buller-, vattenskydd m.m.

124

196

182

188

152

Avkörningsskydd

260

302

209

160

93

Övriga skyddsanordningar

18

38

30

18

31

Trafikledningsanordningar

274

182

117

64

71

1

13

87

1

3

9 990

10 315

8 099

7 905

8 576

11 539

11 679

8 784

8 192

8 576

Övrigt
Totalt väginvesteringar
D:o prisnivå 2007

Efterkalkyl av lönsamhet har gjorts för de objekt som
öppnades för trafik år 2004. En majoritet av objekten
har oförändrad eller nästan oförändrad lönsamhet.
För E 4 förbi Örkelljunga och väg 41 Skattgården –
Berghem har trafikökningen varit större än beräknat,
vilket ger en större lönsamhet än beräknat.
För vissa av objekten användes tidigare versioner av
effektsamband i de lönsamhetskalkyler som gjordes
före än i efterkalkylerna. Lönsamheten blir lägre enligt
efterkalkylerna för dessa objekt än för objekt där även
efterkalkylerna är baserade på äldre effektsamband.
[Fig. 76]
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Gestaltningsprogram har upprättats för 32 (10) av
totalt 55 (45) investeringsprojekt över 10 miljoner kronor som färdigställts under 2007. Det innebär att 58
(22) procent av alla investeringsprojekt har upprättade
gestaltningsprogram. [Fig.77]
TEN-bidrag
Vägverket har under 2007 beviljats bidrag med cirka
7 miljoner kronor för projekt som ingår i den fleråriga
EU-budgeten för stöd till transeuropeiska nätverk
(TEN). Beviljade bidrag avser i sin helhet den svenska
delen i Vikingprojektet. Av årets beviljade bidrag har
cirka 4 miljoner kronor utbetalats.

[Fig. 75] Totala kostnader, km väg och à-priser för vägar öppnade för trafik 2003–2007
Standard 	Motorväg	Mötesfri väg,	Landsväg	Gång-/
			
Total kostnad mnkr i respektive års prisnivå

Väglängd km

À-pris mnkr/km i respektive års prisnivå

À-pris mnkr/km i prisnivå 2007

fyrfältsväg

med mötande

cykelväg

2003

800		

995

695

161

2004

11 678*

881

628

84

2005

1 315		

3 556

712

82

2006

5 576**

847

558

126

2007

6 576		

1 282

1 040

79

2003

16		

281

79

51

2004

77*

153

37

109

2005

11		

242

81

91

2006

28**

236

49

85

2007

99		

267

68

81

2003

50		

4

9

3

2004

152*

6

17

1

2005

124		

15

9

1

2006

200**

4

11

1

2007

66		

5

15

1

2003

58		

5

10

3

2004

172		

7

19

1

2005

134		

16

10

1

2006

207		

4

11

1

2007

66		

5

15

1

*	Inklusive Södra länken i Stockholm. Den totala kostnaden för motorväg 2004 exklusive Södra länken var 2 611 miljoner kronor, väglängden 71 km och à-priset 37 miljoner kronor/km.
**	Inklusive Götaleden i Göteborg. Den totala kostnaden för motorväg 2006 exklusive Götaleden var 1 092 miljoner kronor, väglängden 25 km och à-priset 44 miljoner kronor/km.

[Fig. 76] Uppföljning av kostnader och kalkylerad samhällsnytta för vägobjekt som öppnats för trafik 2004
Vägnummer

Projekt	Total kostnad, mnkr	Nettonuvärdeskvot*	Minskning restid, 	Minskning antal skadade
tusen tim/år
och dödade/år

				
			
		
Motorväg

Beräknad	Uppföljd
2004
2007

Beräknad 	Uppföljd
2004
2007

Beräknad 	Uppföljd
2004
2007

						

E4

Förbi Örkelljunga

1 072

0,4

0,5

174

180

4,9

5,3

E 20

Förbi Strängnäs

460

2,3

2,3

250

254

2,8

3,2

E 22

Förbi Bromölla

243

1,3

1,3

86

86

2,0

2,0

Rv 44

Råsseröd–Väne Ryr

414

1,3

1,7

137

245

1,7

7,0

Södra länken, Stockholm*

7 600						

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort							
E4

Trafikplats Noran

59

0,0

0,0

5

6

0,2

0,2

E4

Noran–Söderhamn

89

1,1

1,1

6

7

1,4

1,6

E4

Kåge–Byske

166

0,2

-0,1

53

53

1,7

1,7

E 12

Norrfors–Brattby

100

-0,2

-0,3

18

18

0,4

0,4

Rv 41

Skattgården–Berghem

60

0,1

0,2

12

29

0,1

0,8

Landsväg med mötande trafik							
Rv 29

Hoka–Hakfors

220

-0,6

-0,7

15

13

0,2

0,2

Rv 35

Genom Åtvidaberg

109

0,2

0,0

29

24

0,2

0,2

*Södra länken är ej beräknad med Vägverkets gängse metod för beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet.

[Fig. 77] Gestaltningsprogram *
2005

2006

2007

19

10

32

33

22

58

Antal investeringsprojekt där
gestaltningsprogram upprättats
Andel av investeringsprojekt som
färdigställts under året där gestaltningsprogram upprättats, %

* Kvalitetssäkrade uppgifter kan redovisas från och med 2005.
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Av bidrag beviljade 2004 har cirka 30 miljoner kronor
betalats ut till utbyggnaden av E 6 i norra Bohuslän
och cirka 6 miljoner kronor till Vikingprojektet1.
Totalt har cirka 40 miljoner kronor i TEN-bidrag betalats ut under år 2007.
Vägverket har under 2007 lämnat in fyra bidrags
ansökningar. Av dem avsåg två ansökningar den nya
bidragsperioden 2007 – 2013 och två den årliga bidragsperioden. Av dessa godkändes ansökan för Norra
länken inom den femåriga bidragsperioden och E 6
Trelleborg – Vellinge inom den årliga bidragsperioden.

2004–2015. Vi bedömer att målet om att alla länsplaner
ska ha genomförts lika långt 2009 inte kommer att
uppnås. Det beror på omfördelning till län med stora
pågående objekt. Den beloppsmässiga avvikelsen mot
planen bedöms dock bli relativt liten för de övriga
länen. [Fig.79– 80]
Beställning och uppföljning
Under 2006 och 2007 var investeringarna i miljardprojekt mindre än tidigare, samtidigt som förberedelserna
för upphandling av bland annat Norra länken i Stockholm pågick för fullt. Sammantaget har därför kostnaden för beställning och uppföljning i förhållande till
genomförd beställd volym ökat jämfört med tidigare år.
[Fig.81]

Nationell väghållningsplan
Totalt har investeringar gjorts för 4 625 miljoner kronor under 2007 och 16 478 miljoner kronor under åren
2004 – 2007. Den nationella planen anger åtgärder för
56 300 miljoner kronor, vilket ger en uppfyllelse mot
plan på 29 procent för 2004 till 2007. [Fig. 78]

Serviceåtaganden

Länsplaner för regional transportinfrastruktur
De regionala vägarna består av de statliga vägar som
inte ingår i det nationella stamvägnätet. Investeringar
i dessa vägar samt statsbidrag planeras av länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och kommunala
samarbetsorgan.
I regleringsbrevet för 2007 anges att lika stor andel
av respektive länsplan ska ha genomförts år 2009 och
att varje åtgärd ska genomföras rationellt och effektivt. Den hittills genomförda volymen varierar kraftigt
mellan länen, mellan 37–110 procent av planvolymen

Andelen uppfyllda serviceåtaganden motsvarar andelen av de berörda enheterna som har uppfyllt respektive åtagande. Sammantaget för alla serviceåtaganden
var utfallet 91 (81) procent. [Fig. 82]

Andelen uppfyllda serviceåtaganden
var 91 procent.

[Fig. 78] Uppföljning av åtgärdstyper i nationell plan
Väginvestering

Bärighet och tjälsäkring	Mötesseparering och 	Miljöåtgärder	Övriga åtgärder*	Summa
mindre TS-åtgärder

			
Volym 2007, mnkr

1 867

1 420

1 120

141

76

4 625

Volym 2004–2007, mnkr***

7 329

5 057

3 156

634

301

16 478

Summa plan 2004–2015**

30 600

17 000

4 900

3 000

800

56 300

24

30

64

21

38

29

Andel av plan, %

*	Innefattar handikappanpassningar, kollektivtrafikåtgärder, rast- och informationsplatser samt fysiska anordningar för trafikövervakning.
** Exklusive FUD (forskning, utveckling och demonstration) och återbetalning av lån.
*** Volym 2004–2007 är i prisnivå 2004.

[Fig. 79] Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna
Väginvestering	Mötesseparering 	Övriga åtgärder inkl. Bidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar m.m.*	Summa
		
och TS-åtgärder väginformatik
				Trafiksäkerhet	Kollektivtrafik	Enskilda vägar
				
och miljö
Volym 2007, mnkr

1 647

316

26

127

86

7

2 208

Volym 2004–2007, mnkr****

5 702

1 387

239

422

441

18

8 210

10 228

1 739

538

692

1 254		

14 451

56

80

44

61

35		

57

Plan 2004–2009, mnkr
Andel av plan, %

* Bidragen förutsätter 50 procent medfinansiering från kommun eller trafikhuvudman.
** De upprättade planerna för perioden 2004–2009 avviker något från regeringens direktiv.
*** 	Inklusive 10 miljoner för 2004.
**** Volym 2004–2007 är i prisnivå 2004.

1. Vikingprojektet omfattar flera delprojekt inom ITS-området och
bedrivs i samarbete med olika länder.
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[Fig. 80] Uppföljning av de regionala planerna
Län	Utfall 2007, mnkr	Utfall 2004 – 2007, mnkr***

Plan 2004 – 2009, mnkr*	Andel utfall 2004 – 2007

				
Stockholm

av plan 2004 – 2009, %

1 078

3 563

5 007

71

105

376

575

65

Södermanland

71

279

516

54

Östergötland

80

263

544

48

Jönköping

69

189

493

38

Kronoberg

18

153

234

65

Kalmar

39

132

258

51

Gotland

3

31

69

45

Blekinge

16

86

200

43

Skåne

167

687

1 618

42

Halland

121

234

444

53

Västra Götaland

177

708

1 778

40

Värmland

32

170

261

65

Örebro

29

151

378

40

Västmanland

28

116

295

39

Dalarna

10

471

495

95

Gävleborg

35

105

283

37

Västernorrland

32

93

206

45

1

166

151

110

Västerbotten

28

101

239

42

Norrbotten

23

97

206

47

2 161

8 170

14 250

57

Uppsala

Jämtland**

Summa

* Perioden 2004–2009 och ramar har valts utifrån regeringens direktiv.
** Objektet Döda Fallet–Bispgården på väg 87 har ett kostnadsöverskridande på cirka 18 procent.
*** Utfall 2004–2007 är i prisnivå 2004.

[Fig. 81] KOSTNAD FÖR BESTÄLLNING OCH UPPFÖLJNING I
FÖRHÅLLANDE TILL GENOMFÖRD BESTÄLLD VOLYM*
Procent
7
6
5

5,3%

5,2%
4,7%

4,8%

2002

2003

4

4,3%

4,4%

2004

2005

4,4%

5,9%

2006

2007

3
2
1
0
2000

2001

* Volymen beställning och uppföljning under ett år är inte beroende av verksamhetsvolmen det enskilda året. Kostnaden för beställning och uppföljning i förhållande till genomförd volym är mindre för stora investeringsobjekt än för små.

[Fig. 82] Andel uppfyllda serviceåtaganden, procent*
Serviceåtagande

2005

2006

2007

Färjor – avgång enligt tidtabell

100

100

100

Körkort – leverans inom viss tid

100

100

100

Registreringsskyltar – leverans inom viss tid

100

100

100

Rastplatser – daglig skötsel under sommar

86

100

100

Vinterväghållning – plogat inom viss tid

86

71

71

Grusvägsunderhåll – åtgärd inom viss tid

86

100

100

Service dygnet runt – webbtjänster samt återkoppling till kund

90

100

100

Information om störningar på utpekade sträckor**

-

57

100

Säkerhet och trygghet på rastplatser – lägre antal rapporterade brott**

-

71

100

Information om vägarbeten – rätt information**

-

43

86

Framkomlighet vid vägarbeten – rätt hastighetsnedsättning**

-

71

71

91

81

91

Totalt
* Mätningar har gjorts från och med 2005.
** Nya serviceåtaganden 2006.
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Marknadskontroll
Marknadskontroll är en stickprovsmässig granskning
som görs av en tillsynsmyndighet för att säkerställa
att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller
ställda krav.
Vägverket har under 2007 genomfört marknadskontroll inom två områden, bränslen avsedda för motordrift och avgasrening för personbilar.
Marknadskontrollen inom bränsleområdet har inriktats på bensin och diesel avsedd för motordrift. Kontrollen visade inga avvikelser från kraven i EG-direktiv
98/70 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.
Marknadskontrollen inom området avgasrening
för personbilar har gällt utrustningens funktion och
hållbarhet. Kravet är att tillverkaren ansvarar för att
utsläppen inte överskrider gällande gränsvärden upp
till 5 år eller 80 000 kilometer. Vi har kontrollerat 14
modeller och 5 bilar av varje modell. Inga avvikelser
från kraven har identifierats.
Vägverkets kostnader för marknadskontroll uppgick
till 16,9 miljoner kronor.

Körprov och kunskapsprov
Den genomsnittliga väntetiden till förarprov ökade
under 2007. Väntetiderna varierar dock i landet. Den
sedvanliga ökningen av väntetiderna under sommarmånaderna inträffade även under 2007.
Medelväntetiden för körprov var 30 dagar, en ökning
med 8 dagar sedan 2006. Medelväntetiden för kunskapsprov var 20 dagar, en ökning med 4 dagar sedan 2006.
Vid utgången av 2007 var kötiden till körprov i genomsnitt 24 (22) dagar.

Riskhantering och säkerhet

2003

2004

2005

2006

2007

30

23

18

22

30

Riskhantering sker sedan 2002 samlat i Vägverkets hela
verksamhet med stöd av gemensamma grundmodeller.
Verksamheten delas in i följande övergripande riskhanteringsområden: analys av mål i styrkort, projekt,
processer (inklusive krisberedskap), arbetsmiljö, informationssäkerhet och säkerhet (inklusive lokaler). Riskhanteringen (genomförande och uppföljning) är anpassad till de förutsättningar som gäller för varje område.
Den samlade riskanalysen för år 2007 är dokumenterad i ”Vägverkets verksamhetsanalys 2007 – risker
och möjligheter för intern styrning och kontroll”.
Verksamhetsanalysen innehåller riskstrategi, ledningens acceptanskriterier samt högt värderade risker och
möjligheter i verksamheten. Verksamhetsanalysen
utgår till stor del från analyser inom riskhanteringsområdena och från revisioner.
Vägverket har successivt utvecklat sin riskhantering.
Årligen görs mer än 100 riskanalyser av kritiska verksamhetsmål. Vi gör även riskanalyser i flertalet projekt.
Mer detaljerade riskanalyser av vägnätet gör vi löpande.
Därefter genomförs åtgärder för att minska sårbarheten. Ett system för rapportering av incidenter för informationssäkerhet, arbetsmiljö och lokaler är i drift.

36

27

17

16

20

1. Körkortsbehörighet B – tid inom tre veckor.

Kundnöjdheten är fortsatt hög.

De ökade väntetiderna berodde till stor del på att efterfrågan på prov ökade under hela året. Vanligen kompenseras detta under hösten, då efterfrågan brukar
minska. Detta skedde dock inte under hösten 2007.
I slutet av 2007 införde Vägverket ett serviceåtagande
om förstagångsprov1 för att bidra till kortare köer.
Vägverket har även påbörjat tester med webbaserade
kunskapsprov i externa lokaler.
Under 2006 har försök gjorts på sex orter i landet
[Fig. 83] Körprov och kunskapsprov,
medelväntetid för hela landet

Medelväntetid körprov,
antal dagar

med ett förändrat förarprov där kunskapsprov och
körprov görs i nära anslutning till varandra. Försöket
utvärderades 2007 med positiva resultat.
Kundnöjdheten är fortsatt hög. En undersökning
bland 1 000 körkortsaspiranter under hösten 2007 gav
ett nöjdkundindex på 70 (69). [Fig. 83 – 85]
Efterfrågan på körprov har ökat med 9 procent jämfört med föregående år. För kunskapsprov har efterfrågan ökat med 8 procent under året. Antalet körprov och
kunskapsprov var 227 800 (208 200) respektive 344 000
(319 400).
Av körproven gjordes 59 procent av män och 41 procent
av kvinnor, medan 62 procent av kunskapsproven gjordes
av män och 38 procent av kvinnor. Skillnaden mellan
kvinnor och män är mindre om endast körprov och kunskapsprov för behörighet B för personbil medräknas.
Andelen godkända vid körprov är oförändrad för
både trafikskoleutbildade och privatutbildade elever.
Andelen godkända kunskapsprov har minskat under
flera år. Under 2007 ökade andelen godkända kunskapsprov bland både trafikskoleutbildade och privatutbildade. Fortfarande finns det stora skillnader i andelen
godkända prov mellan trafikskoleutbildade och privatutbildade elever. De privatutbildade elevernas andel
av de genomförda proven för personbil har fortsatt att
öka under 2007.
Andel godkända kunskapsprov var 45 (44) procent
för män och 51 (50) procent för kvinnor. Andel godkända körprov var 58 (59) procent för män och 58 (58)
procent för kvinnor. [Fig. 86]

Medelväntetid kunskapsprov, antal dagar
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[Fig. 84] KÖRPROV, MEDELVÄNTETID PER ORT, 2005 – 2007
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[Fig. 85] KUNSKAPSPROV, MEDELVÄNTETID PER ORT OCH ÅR, 2005 – 2007
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Krisberedskap
Mål
Målen för civilt försvar och åtgärder mot extraordinära händelser anges i regeringens riktlinjebeslut för
2007. Enligt målen ska de aktiviteter som utförs av
Vägverket bidra till att samhällsviktiga transporter
med hög sannolikhet kan genomföras när transportsystemet utsätts för allvarliga störningar, vid extraordinära händelser eller vid höjd beredskap. Aktiviteterna ska också medverka till Sveriges förmåga att
bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Målet bedöms
vara uppfyllt genom den utbildning, de investeringar
och övriga beredskapsåtgärder som har genomförts.
Utbildning och övning
I Vägverkets krisledningsorganisation har 169 personer genomgått utbildning i krisledning vid extraordinära händelser. Poolorganisationen för reservbrobyggnad med personal från Vägverket, Banverket,
Räddningsverket, Försvarsmakten och två entreprenörer har vidareutbildats i Vägverkets reservbrosystem.
En krisledningsövning har genomförts tillsammans
med Statens vegvesen i Norge för att stärka Vägverkets förmåga att samverka med andra myndigheter
i Sverige och utomlands. Scenariot kretsade kring
Svinesundsbron, vars gränsöverskridande läge innebär stora krav på samordning mellan länderna. Arbete
pågår med att utarbeta ett tillägg om krisberedskapsfrågor till den överenskommelse som finns sedan
tidigare mellan de båda vägverken.
En övning och ett seminarium har genomförts med
krisledningarna på Huvudkontoret och några regioner.
Bland annat deltog Vägverket i krisledningsövningen
SAMÖ 07, där scenariot var ett terrorattentat mot
transportsektorn i Stockholmsområdet. Insatserna har
omfattat totalt 256 utbildningsdagar till en kostnad av
2,2 miljoner kronor.
Investeringar samt drift och underhåll
Investeringarna under 2007 har uppgått till 13,1 miljoner kronor. En reservbro av typen Compact 200 och
diverse kringutrustning har anskaffats. Vi har även
anskaffat satellittelefoner till krisledningen på
Huvudkontoret och inom samtliga regioner. En nedlagd flygbas har tagits över från Fortifikationsverket
och kommer att användas som förvaringsplats för
krisberedskapsmateriel.
Övriga beredskapsåtgärder
Tillgången på personal i krisledningsgrupper och
reservbrogrupper har säkerställts. Planer för krishantering har testats. Vägverket har deltagit i fyra möten
med Planning Board for Inland Surface Transport
(PBIST) inom ramen för Euro-atlantiska partnerskapsrådet. Ett antal riskanalyser har genomförts inom
området extraordinära händelser, till en kostnad av 1,8
miljoner kronor. Dessa har i huvudsak omfattat analys
av risker i väginfrastrukturen utifrån intressenters
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krav och behov. Som en följd av detta har den samlade
riskbilden för Vägverket reviderats.
Vägverkets arbete med klimat- och sårbarhetsutredningen har avslutats under 2007 och ett slutbetänkande har presenterats. Vi har tagit fram förslag om
hur vi kan anpassa vårt arbete till kommande klimatförändring.
Inom krisberedskapsområdet fortsätter arbetet med
att identifiera kritisk infrastruktur i vägtransportsystemet. Arbetet har inriktats på att kartlägga risker på
det statliga huvudvägnätet.
Under 2007 har Vägverket haft en tjänsteman i beredskap 24 timmar om dygnet alla veckans dagar.
Krissituationer
Inga stora krissituationer har uppkommit i vägtransportsystemet under 2007. Mer omfattande störningar
har förekommit vid några tillfällen, exempelvis stormen Per som drog in över södra Sverige i början av året
och ett snöoväder i Stockholm. Kraftiga blåsväder har
påverkat vägtransportsystemet vid flera tillfällen. På
några platser har även mindre ras och skred inträffat.

Särskilda insatser inom
internationellt arbete
Åtgärder som är en del av Vägverkets internationella
arbete och som bedöms ha bidragit eller som kommer
att bidra väsentligt till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen beskrivs i kapitlet Mål och resultat. Några
exempel på särskilda insatser under året är följande:
Vägverket har under året tecknat ett samarbetsavtal
med Sida. Avtalet har tecknats inom ramen för Politiken för global utveckling (PGU). Samarbetsavtalet
innebär bland annat att myndigheterna ska delta i det
internationella biståndsarbetet. Samarbetet med Sida
omfattar expertstöd, personalutbyte, stöd till vägverkspersonal inom Världsbanken och andra regionala eller
globala samarbetsorgan samt samarbete med vägmyndigheter i biståndsländer.
På uppdrag av Sida genomför Vägverket ett projekt
för ökad trafiksäkerhet i Marocko. Arbetet omfattar
bland annat framtagande av utvärderingsmodeller,
trafikplanering i tätort, identifiering och kategorisering av olycksdrabbade områden, vägutformning,
vinterväghållning, förbättring av räddningstjänst,
förarutbildning och bilprovning. Projektet kommer att
avslutas i början av 2008.
Vägverket har även genomfört ett projekt i Serbien
på uppdrag av Sida, inom verksamhetsområdena
trafiksäkerhet, vinterväghållning, miljö, bro och väghållning. Projektet har bedrivits i ett nära samarbete
mellan Vägverket och det serbiska vägverket. Projektet
avslutades i november 2007.

SweRoad utför höghöjdsbygge
vid Agadir i Marocko.

Verksamhetsutveckling

Samarbete med Banverket

Vägverket har ett integrerat ledningssystem, ”Vårt
sätt att arbeta”. Under 2007 har vi certifierat ledningssystemet enligt standarderna ISO 9001:2000 och ISO
14001:2004 samt AFS 2001:1. Certifikatet intygar att
ledningssystemet uppfyller kraven enligt standarderna och AFS 2001:1. Systemet finns tillgängligt för
alla medarbetare på vårt intranät.
Strävan efter ständiga förbättringar genomsyrar
vår verksamhet och förbättringsaktiviteterna följs
upp varje månad. Under året har cirka 950 förbättringsaktiviteter genomförts.
Arbetet med att höja kvaliteten på våra produkter
och tjänster följs upp löpande genom revisioner av
produktkvalitet, miljö och arbetsmiljö. Externa revisioner genomförs inom områdena drift, investering,
konsult och underhåll. Vid utgången av 2007 hade 74
procent av avvikelserna från årets externa kvalitets-,
miljö- och arbetsmiljörevisioner åtgärdats. Av förbättringsförslagen från årets interna kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljörevisioner hade 62 procent åtgärdats.

Samarbetet mellan Vägverket och Banverket har fortsatt under 2007 och gett positiva resultat. Vårt samarbete har omfattat ett antal strategiska områden inom
såväl väg- och banhållning som administration.
Under året har beslut fattats om samordning av
löneadministrationen för Banverket och Vägverket.

Samarbetet mellan Vägverket och
Banverket har fortsatt under 2007.

Inom IT-verksamheten har Banverket och Vägverket
etablerat ett samarbete om en gemensam kalkyldatabas och ett gemensamt besiktningssystem för broar.
Inom upphandlingsverksamheten har vi bedrivit ett
samarbete kring organisationsutveckling, analys av
effekter av bolagisering och utveckling av nyckeltal.
Vi har även tagit fram gemensamma dokument om
sociala krav och antidiskriminering.
Vi har fortsatt samarbetet om planeringsprocessen
för nya vägar och järnvägar. Vi har även samarbetat i
ett projekt om kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.
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Vägverkets affärsdrivande verksamhet bedrivs i
tre affärsenheter: Vägverket Produktion, Vägverket
Konsult och Vägverket Färjerederiet. Affärsenheterna
arbetar i bolagsliknande former. De utför uppdrag
såväl åt Vägverket, andra myndigheter, organisationer
och kommuner som åt näringslivet. Vägverket Färjerederiet utför uppdrag i huvudsak åt Vägverket.

Vägverket Produktion och Vägverket Konsult har sedan
länge varit konkurrensutsatta och verksamheterna har
bedrivits i bolagsliknande former. Avkastningskraven
har varit marknadsmässiga och inga subventioner har
tillämpats.

Utgångspunkter för verksamheten

Verksamhet
Vägverket Produktion bedriver byggnads-, drift- och underhållsverksamhet inom väg- och anläggningsområdet.

Vägverkets strategiska avsikt med affärsverksamheten
är att kunna påverka och utveckla en väl fungerande
leverantörsmarknad genom att äga affärsenheterna
och därigenom göra det möjligt att nå visionen ”Vi gör
den goda resan möjlig”. En väl fungerande leverantörsmarknad innebär ett bra utbud, i fråga om både kvalitet och kapacitet, samt fungerande prisbildning.
Affärsenheterna ska ha en lönsamhet i nivå med
branschgenomsnittet. De ska vara intäktsfinansierade
och deras förutsättningar och villkor ska vara marknadsmässiga. De ska verka skilda från Vägverkets
övriga delar och utan subventioner från dessa. Intern
vinstskatt uppgår till 28 procent. Vägverket strävar efter att skapa konkurrens- och kostnadsneutralitet för
sina affärsenheter i relation till branschen i övrigt.
En mer detaljerad redovisning av årets verksamhet,
resultat och ställning finns i respektive enhets årsrapport för 2007.
Regeringen har under 2007 låtit utreda möjligheterna och förutsättningarna att bolagisera Vägverket
Produktion och Vägverket Konsult. Utredarens betänkande visar att det finns ekonomiska och konkurrensmässiga skäl för att bolagisera de båda affärsenheterna och samtidigt göra en sammanslagning av
Vägverket Konsult och Banverket Projektering till ett
bolag. Utredningen föreslår att bolagiseringen genomförs den 1 januari 2009.

Vägverket Produktion

Marknad och organisation
Väg- och anläggningsmarknaden har under 2007 varit
fortsatt stark, inom både den offentliga och privata
sektorn. Omsättningen för Vägverket Produktion
ökade med drygt 500 miljoner kronor.
Bland de större anläggningsuppdrag som Vägverket
Produktion påbörjat under 2007 kan nämnas ny motorväg på E 6 mellan Rabbalshede och Solhem, byggande
av järnväg och väg mellan Nödinge och Nol längs riksväg 45, nybyggnad av järnvägsbro med mera i Insjön
samt åtgärder för ökad dammsäkerhet vid Stornorrfors.
Vägverket upphandlar årligen driften av cirka 20
procent av det statliga vägnätet, motsvarande cirka
2 000 mil väg. Under 2007 har Vägverket upphandlat
driften av 20 geografiska områden spridda över landet.
Vägverket Produktion har blivit antagen som entreprenör för 10 av dessa.
Göteborgs kommun har beslutat att bygga vidare på
det system för styrning av gatubelysning som Vägverket
Produktion började installera 2006. Systemet har lett
till stora energibesparingar för kommunen.
Vägverket Produktion har under året rekryterat ett
stort antal nya medarbetare på grund av dels pensionsavgångar, dels tillväxtambitioner på en stark marknad.
Under året har cirka 300 nya medarbetare anställts.

För samtliga enheters nyckeltal gäller följande definitioner
Konkurrensutsättningsgrad

Andel av nettoomsättningen under året som avser uppdrag erhållna i konkurrens

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder

Rörelsemarginal

Resultat före finansnetto i förhållande till årets nettoomsättning

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen på balansdagen
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Det omfattande målet om misstänkt kartellverksamhet
inom asfaltbeläggningsbranschen har avgjorts i Stockholms tingsrätt. Tio asfaltföretag, däribland Vägverket
Produktion, har stämts av Konkurrensverket. Samtliga
stämda företag ansågs ha varit delaktiga i kartellverksamhet och fick fällande domar. Konkurrensskadeavgifter utdömdes på totalt närmare 500 miljoner
kronor, varav 50 miljoner kronor avser Vägverket
Produktion. Konkurrensverket hade ursprungligen
ett yrkande mot Vägverket Produktion på 128 miljoner
kronor. Vägverket har valt att inte överklaga domen.
Vägverket Produktion har vidtagit ett flertal åtgärder
efter det att kartellen avslöjades 2002. Åtgärderna bedöms ha bidragit till att skapa en kultur som nu kraftfullt motverkar ett oetiskt agerande.
Vägverket Produktion har påbörjat ett omfattande
förberedelsearbete inför den förväntade bolagiseringen.
Den löpande verksamheten påverkas dock bara marginellt av förberedelserna.

Vägverket Produktion har påbörjat ett
omfattande förberedelsearbete inför den
förväntade bolagiseringen.

Årets resultat
Årets resultat uppgick till 223 (225) miljoner kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 (4,2) procent.
Rörelseresultatet har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 72 miljoner kronor.
Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen till 4,7 procent. Finansnettot uppgick till
45 (31) miljoner kronor och utgjordes av ränta på likvida medel. Årets genomsnittliga ränta uppgick till
3,2 (1,9) procent. [Fig. 87– 89]

[Fig. 87] Nyckeltal
	Vägverket Produktion
		

2003

2004

2005

2006

2007

5 979

6 237

6 380

6 679

7 223

108

111

188

312

310

32

35

36

36

36

Konkurrensutsättningsgrad, %

100

100

100

100

100

Rörelsemarginal, %*

1,2

1,3

2,6

4,2

3,8

Räntabilitet på eget kapital, %

7,2

7,3

12,1

18,8

19,6

10,0

10,1

16,8

26,2

27,3

35

32

32

34

30

2 569

2 499

2 460

2 347

2 464

Nettoomsättning, mnkr
Resultat efter finansiella poster, mnkr
Andel extern försäljning av total, %

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Soliditet, %
Antal anställda vid utgången av året
* Rörelsemarginal exklusive bolagiseringskostnader.
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[Fig. 88] Resultaträkning i sammandrag, miljoner kronor
Vägverket Produktion
2003

2004

2005

2006

2007

5 979

6 237

6 380

6 679

7 223

-5 582

-5 811

-5 882

-6 070

-6 532

397

426

498

609

691

-325

-342

-334

-328

-354

Konkurrensskadeavgift m.m.

0

0

0

0

-61

Bolagiseringskostnader

0

0

0

0

-11

72

84

164

281

265

Nettoomsättning
Kostnader för produktion
Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Intern skatt
Årets resultat

36

27

24

31

45

108

111

188

312

310

-30

-31

-52

-87

-87

78

80

136

225

223

[Fig. 89] Balansräkning i sammandrag, miljoner kronor
	Vägverket Produktion
		
2003

2004

2005

2006

2007

Anläggningstillgångar

Tillgångar

545

497

435

399

426

Varulager m.m.

108

131

149

137

113

1 239

1 414

1 420

1 495

1 659

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

1 182

1 378

1 617

1 644

1 259

Summa tillgångar

3 074

3 420

3 620

3 675

3 457

Eget kapital och skulder					
Bundet eget kapital

550

550

550

550

550

Balanserat resultat

466

466

466

466

267

78

80

136

225

223

1 094

1 096

1 152

1 241

1 040
78

Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

26

20

74

65

Långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Förskott från kunder

84

74

127

123

89

Fakturerad, ej upparbetad intäkt
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

828

1 114

1 059

1 063

1 032

1 042

1 116

1 208

1 183

1 218

3 074

3 420

3 620

3 675

3 457

Kvalitet och miljö
Kvalitetsarbetet har under 2007 inriktats på små löpande förbättringar. Processernas mått har setts över
och utvecklats. Revisioner av ledningssystemet har
genomförts. Revisionerna har skett av certifikaten för
ISO 9001 och 14001.
Under 2007 togs ett beslut om att inleda ett arbete
kring hållbarhet och socialt ansvar. Under året har en
översyn av socialt ansvarstagande påbörjats och ett
förslag till uppförandekod, Code of conduct, har tagits
fram.

Vägverket Konsult
Verksamhet
Vägverket Konsult utför konsulttjänster inom trafik-,
mark- och anläggningsområdet för vägar, broar, järnvägar och övriga markanläggningar. Verksamheten
omfattar trafikanalyser, planering, projektering och
konstruktion samt byggledning och kontroll.
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Marknad och organisation
Teknikkonsultbranschen i Sverige har genomgått en
strukturomvandling. Konsultföretagen har blivit färre
och större och verkar alltmer på en internationell
marknad.
Vägverkets projekteringsmarknad har förändrats
kraftigt under de senaste åren. Efterfrågan har ökat
kraftigt i Stockholmsområdet och i Västsverige, där
Vägverket Konsult traditionellt har haft låga marknadsandelar. I övriga delar av landet har efterfrågan
minskat avsevärt. Vägverket Konsults andel av Vägverkets projekteringsmarknad har minskat från cirka
30 procent i början på decenniet till cirka 20 procent.
Vägverket Konsult har under de senaste åren arbetat
med att anpassa verksamheten efter den förändrade
marknaden.
Vägverksmarknaden för andra tjänster än traditionell vägprojektering har ökat i betydelse under en
längre tid. Exempel på sådana uppdrag är trafikmätningar, trafikanalyser, byggledning, tillståndsmätningar av vägar och sektorstjänster inom miljö- och

trafiksäkerhetsområdet. Vägverket Konsults uppdrag
åt kunder utanför Vägverket har också ökat i betydelse.
Det gäller uppdrag åt såväl kommuner, Banverket,
övriga offentliga organisationer som näringslivet.
Vägverket Konsults omsättning ökade kraftigt under
de första åren av 2000-talet. Därefter har ökningen
planat ut. Omsättningen uppgick 2007 till 455 (447)
miljoner kronor. Uppdrag åt Vägverket utgjorde 68 (70)
procent och uppdrag åt kunder utanför Vägverket 32
(30) procent av omsättningen.
Vägverket Konsult har tillsammans med Banverket
Projektering påbörjat omfattande förberedelser inför
den förväntade bolagiseringen. Den löpande verksamheten påverkas marginellt av förberedelserna.

Vägverket Konsult har tillsammans
med Banverket Projektering påbörjat
omfattande förberedelser inför den
förväntade bolagiseringen.

Årets resultat
Vägverket Konsults resultat efter intern vinstskatt
uppgick till 15,4 (2,6) miljoner kronor. För uppdrag åt
Vägverket var resultatet 11,3 (1,5) miljoner kronor och
för uppdrag åt kunder utanför Vägverket 4,1 (1,1) miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 4,5 (0,8) procent,
räntabiliteten på eget kapital 20,8 (3,8) procent och
soliditeten 47 (42) procent. [Fig. 90– 92]

Kvalitet och miljö
Vägverket Konsult har ett processorienterat ledningssystem, som även omfattar miljöledning och arbetsmiljö. Systemet är certifieringsbart och uppbyggt enligt ISO 9001 och 14001.

[Fig. 90] Nyckeltal
Vägverket Konsult
		

2003

2004

2005

2006

2007

433

440

442

447

455

Resultat efter finansiella poster, mnkr

19

11

7

4

21

Andel extern försäljning av total, %

25

24

27

30

32

Rörelsemarginal, %

4,2

2,3

1,6

0,8

4,5

Räntabilitet på eget kapital, %

21,2

11,3

7,6

3,8

20,8

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

29,4

15,7

10,6

5,2

28,8

45

45

45

42

47

537

553

524

522

504

2003

2004

2005

2006

2007

433

440

442

447

455

-392

-408

-413

-422

-414

Nettoomsättning, mnkr

Soliditet, %
Antal anställda vid utgången av året

[Fig. 91] Resultaträkning i sammandrag, miljoner kronor
	Vägverket Konsult
		
Nettoomsättning
Kostnader för produktion
Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Intern skatt
Årets resultat

41

32

29

25

41

-22

-23

-22

-21

-20

18

10

7

4

21

1

1

0

0

1

19

11

7

4

21

-5

-3

-2

-1

-6

14

8

5

3

15
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[Fig. 92] Balansräkning i sammandrag, miljoner kronor
Vägverket Konsult
		

2003

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar

2004

2005

2006

2007

				
24

22

23

29

0

0

0

0

29
0

102

110

127

121

112

Kassa och bank

25

22

9

12

30

Summa tillgångar

151

154

159

162

171

Eget kapital och skulder					
Internt tillfört kapital

29

29

29

29

0

0

0

0

0

Balanserat resultat

26

33

37

36

37

Årets resultat

14

8

5

3

15

68

69

71

68

81

Avsättningar

0

0

4

3

2

Långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Förskott från kunder

0

0

0

0

0

Bundna reserver

Summa eget kapital

Fakturerad, ej upparbetad intäkt

29

7

9

10

11

9

76

76

74

80

80

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 151

154

159

162

171

Övriga kortfristiga skulder

Vägverket Färjerederiet
Verksamhet
Vägverket Färjerederiets verksamhet omfattar drift,
underhåll och investering av de statliga färjelederna
samt två varv. Som stöd för verksamheten finns en central administration. Rederikontoret med den centrala
administrationen är placerat i Vaxholm.
Marknad
Under 2007 har 62 (61) fartyg trafikerat 38 (38) leder,
varav 37 statliga och 1 kommunal på entreprenad.
Totalt har 12,2 (11,8) miljoner fordon och 1,5 (1,5) miljoner passagerare utan fordon transporterats på 555
376 (547 627) färjeturer (tur och retur). Antalet oplanerade inställda turer för frigående färjor på grund av
tekniskt fel var 267 (172) och för lindragna färjor 236
(217). I verksamheten har också 7 (8) isvägar ingått.
Årets resultat
Resultatet efter intern vinstskatt uppgick till 43,1
(30,5) miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick för
uppdrag åt utomstående till 4,0 (0,1) miljoner kronor
och för resultatområdet ej konkurrensutsatta uppdrag
åt Vägverket till 55,9 (42,2) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 procent (11,4) procent.
Vinsten inklusive intern vinstskatt återförs till Vägverkets regioner för drift och underhåll. [Fig.93– 95]

1,5 miljoner passagerare
utan fordon har åkt på våra
färjor under året.
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Kvalitet och miljö
Vägverket Färjerederiet är certifierat enligt standarden
ISM sedan 1997. ISM-certifikatet påtecknas varje år av
Sjöfartsverket under förutsättning att säkerhets- och
miljökraven uppfylls, och det ska förnyas vart femte år.

[Fig. 93] Nyckeltal
Vägverket Färjerederiet
		

2003

2004

2005

2006

2007

381

410

432

465

501

3

18

29

42

60

Andel extern försäljning av total, %

6,8

6,6

8,5

6,7

8,1

Rörelsemarginal, %

3,8

6,9

9,0

11,4

15,0

Räntabilitet på eget kapital, %

2,6

12,5

16,4

20,9

25,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

3,7

6,4

7,7

9,7

13,3

Antal anställda vid utgången av året

414

414

416

420

406

2003

2004

2005

2006

2007

381

410

432

465

501

-323

-337

-356

-381

-391

Nettoomsättning, mnkr
Resultat efter finansiella poster, mnkr

[Fig. 94] Resultaträkning i sammandrag, miljoner kronor
	Vägverket Färjerederiet
		
Nettoomsättning
Kostnader för produktion
Bruttoresultat
Försäljnings- och administrationskostnader
Övr. intäkter och kostnader i rörelsen
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster*
Skatt
Årets resultat

59

73

78

84

110

-44

-45

-39

-34

-35

0

0

2

3

0

14

28

39

53

75

-11

-10

-10

-11

-15

3

18

29

42

60

-1

-5

-8

-12

-17

2

13

21

30

43

* Därav uppgår resultatet efter finansnetto för ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket till 56 miljoner kronor för 2007, 42 miljoner kronor för 2006, 28 miljoner kronor för 2005, 17 miljoner
kronor för 2004 och 4 miljoner kronor för 2003. Nettoomsättningen uppgår till 461 miljoner kronor 2007, 434 miljoner kronor 2006, 395 miljoner kronor 2005, 383 miljoner kronor för 2004
och 356 miljoner kronor för 2003.

[Fig. 95] Balansräkning i sammandrag, miljoner kronor
	Vägverket Färjerederiet
Nyckeltal

2003

2004

2005

2006

2007

Tillgångar					
Anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar

435

504

570

565

4

4

4

5

624
5

32

30

42

55

52

Kassa och bank

0

0

7

4

5

Summa tillgångar

471

538

623

629

686

40

40

40

40

40

0

0

0

0

0

51

53

67

76

88

Eget kapital och skulder
Internt tillfört kapital
Bundna reserver
Balanserad vinst/förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

2

13

21

30

43

93

106

128

146

171

0

0

0

0

0

270

365

407

407

407

Förskott från kunder

0

0

0

0

0

Fakturerad ej upparbetad intäkt

0

0

0

0

0

108

67

88

76

108

471

538

623

629

686

Långfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Sjöfartsverket har förnyat Färjerederiets femåriga
certifikat under 2007.
Vägverket Färjerederiet tillämpar ett integrerat
verksamhetssystem baserat på miljö- och kvalitetssystem enligt ISO 14001/9001 och arbetsmiljö enligt

OHSAS 18001 och AFS 2001:1. Under 2005 reviderades
systemet av externa revisorer, och Färjerederiet mottog certifikat för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Sedan
2005 har tre externa revisioner genomförts. Under
2007 genomfördes en förnyelserevision.
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VÄGTRAFIKINSPEKTIONEN

Vägtrafikinspektionen är oberoende i förhållande till
Vägverkets övriga organisation men styrelsen är gemensam. Uppgiften är bland annat att verka för att
myndigheter, kommuner och företag tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att förhindra vägtrafikolyckor
som leder till att någon dödas eller blir allvarligt skadad. Inspektionen arbetar med analys, forskning och
utveckling, dialog och samverkan.
Analyser
Under 2007 har inspektionen utvärderat Vägverkets
arbetssätt och processer för att nå etappmålet för
säker trafik. Inspektionen bedömer att det finns betydande förbättringsmöjligheter inom området övervakning och mätning av processernas resultat.
I rapporten ”Omkomna i vägtrafiken 1996–2006” har
inspektionen lyft fram betydelsen av att hastighetsgränserna anpassas till vägarnas säkerhetsstandard
samt att polisen har hastighetsövervakning. Inspektionen konstaterar att det endast är i liten omfattning
som hastighetsgränsen har sänkts med syftet att
minska antalet omkomna i trafiken. Vikten av mätningar av tillstånd och effekter lyfts fram.
Under året har inspektionen vidare gjort en studie
av singelolyckor med motorfordon på det kommunala
vägnätet där personer har omkommit. Kollisioner med
träd och stolpar var den vanligaste orsaken till att
personerna dödades.
Ett projekt har inletts för internationella studier av
förarutbildningssystem och pricksystem för körkortsinnehavare.
Forskning och utveckling
Under året har inspektionen slutfört ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt. Dessa projekt har gällt
• aktörers syn på hastighetsgränser i en region
• polisens tillämpning av rapporteringsgräns
• systemutformares syn på det delade ansvaret
för trafiksäkerheten
• motkrafter i trafiksäkerhetspolitiken
• skaderisker för motorcyklister
• bilisters värdering av böter för olika trafikförseelser
• Strada – blev det som det var tänkt
• trafiksäkerhetseffekter av olika ITS-lösningar
i fordon.
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Samverkan
Inspektionen har under 2007 börjat se över formerna
för samverkan med andra aktörer.
Ett samverkansprojekt med Arbetsmiljöverket har
avslutats till följd av resursbrist inom Arbetsmiljöverket.
Dialog
Inspektionen har haft dialoger med Vägverket om
arbetssätten för att nå etappmålet för antalet omkomna i trafiken. Dialoger har även genomförts om
djupstudie- och OLA-arbetet. Inspektionen betonar
betydelsen av en koppling mellan djupstudier och
Vägverkets avvikelsehantering. Under året har inspektionen utvärderat 34 OLA-rapporter och följt upp
8 avsikter. Inspektionen konstaterar att Vägverket
fullföljer avsikterna endast i låg utsträckning. Inspektionen påtalar behovet av tillståndsmätningar och
uppdatering av effektsamband samt uppmätning av
säkerhetsstandarden på de statliga vägarna.
Under året har inspektionen haft dialoger med Polisen om strategin för hastighetsövervakning. Dialogerna har även gällt de skillnader i tillämpning som
finns mellan olika delar av landet.
Inspektionen har fortsatt att ha dialoger med de
största kommunerna om trafiksäkerhetsåtgärder på
huvudvägnätet.
Inspektionen har vidare granskat länsstyrelsernas
tillsyn av den yrkesmässiga trafiken och påpekat betydelsen av att trafiksäkerhet är en del i tillsynen. I
den tillsyn som förekommer utgör trafiksäkerhet en
liten del och det finns stora skillnader mellan länen i
användningen av varningar eller återkallelser av trafikstillstånd.
Inspektionen har även haft dialoger med offentliga
arbetsgivare och företag inom transportnäringen. Inspektionen framhåller betydelsen av att trafiksäkerhet
ingår i ledningssystemen.
Inspektionen bedömer att verksamheten under året
har bidragit till att
• Vägverkets djupstudie- och OLA-arbete har
förbättrats
• Vägverket har beslutat om systematisk avvikelserapportering med utgångspunkt från en modell
för säker trafik och fakta från djupstudier

• man inom Vägverket har fått ökad medvetenhet om
behovet av tillståndsmätningar och uppdaterade
effektsamband
• Vägverket har beslutat om säkerhetsklassificering
av det statliga vägnätet enligt kriterierna i
Euro-RAP

• Polisen har fått ökad insikt om bristerna i tillämpningen av polisens nya övervakningsstrategi
• ett antal transportföretag planerar att införa
trafiksäkerhet i sina ledningssystem.
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VÅRA MEDARBETARE

Kompetensförsörjning och
nöjda medarbetare
Personalarbetet i Vägverket har under året präglats
av arbetet med att skapa goda förutsättningar för det
kommande generationsskiftet. De organisatoriska
förändringar som är förestående innebär såväl utmaningar som möjligheter.
Långsiktiga mål
Kompetensförsörjning syftar till att förse verksamheten med kompetenta och motiverade medarbetare.
Vägverket har fastställt följande långsiktiga mål för
kompetensförsörjningen:
• Vägverket och vägtransportsektorn ska attrahera
och behålla kreativa, engagerade och kompetenta
medarbetare.
• Alla medarbetare i Vägverket ska förstå vad kundorientering innebär för dem i deras arbete och
veta hur de kan bidra till att göra den goda resan
möjlig.
• Vägverket ska vara en attraktiv arbetsplats som
präglas av utvecklande arbetsuppgifter och
arbetsvillkor samt av jämställdhet och mångfald.
Mål och måluppfyllelse 2007
Vägverkets mål för kompetensförsörjningen under
2007 utgår från de långsiktiga målen. Målen för 2007
är följande:
Sjukfrånvaron ska vara högst 3,6 procent.

Den totala sjukfrånvaron under de senaste åren har i
stort varit oförändrad och legat över 4 procent. Sjukfrånvaron inom flera enheter är låg eller mycket låg
medan den är hög inom andra enheter. Under hösten
tenderade sjukfrånvaron att minska (rullande tolvmånadersvärden). Sjukfrånvaron 2007 var 3,6 procent.
Målet har nåtts.
Minst 50 procent av medarbetarna i strategiska
personalgrupper ska ha genomgått utbildning i
jämställdhet.

Av medarbetarna i utpekade strategiska personalgrupper har 75 procent genomgått utbildning i jämställdhet. Målet har därmed nåtts. Syftet med utbildningen
är att öka förmågan att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i den dagliga verksamheten.
Vägverket ska placera sig bland de 5 bästa
inom staten på Attracklistan.

Mätningen under våren 2007 visar att Vägverket är
högst rankat i staten bland högskoleingenjörerna och
är nummer två bland teknologerna. Målet bedöms vara
nått. En sammanvägd rankning är dock svår att ta fram.
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund
ska vara högre än 2006.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund var
5,8 procent, jämfört med 5,6 procent 2006.

Personalarbetet i Vägverket har under året präglats
av arbetet med att skapa goda förutsättningar för det
kommande generationsskiftet. De organisatoriska
förändringar som är förestående innebär såväl
utmaningar som möjligheter.

74

Våra medarbetare

Insatser 2007
Kompetensförsörjningsplaner
Vägverkets enheter ska årligen upprätta en treårig
kompetensförsörjningsplan. Under 2007 har planer
tagits fram för perioden 2008 – 2010. Planerna beskriver hur personalresurserna ska anpassas till verksamhetsvolymen och vilka möjligheter som finns till
rationalisering och vidareutveckling av samarbetet
mellan enheterna. I planerna redovisas även hur behovet av kompetensväxling ska säkras och hur kompetensöverföringen ska genomföras i samband med de
omfattande pensionsavgångarna. En sammanställning
och analys av planerna har gett underlag till fortsatt
arbete med att förbättra planeringsprocessen och ta
fram relevanta nyckeltal.
Chefs- och ledarförsörjning
Tillgången på kvalificerade chefer har ökat under de
senaste åren. Under året har Vägverket utvecklat och
etablerat ett mer systematiskt arbete med chefsförsörjning. Syftet är att bidra till en tydlig hantering och
en löpande dialog om nuvarande och framtida chefer.
I arbetet ingår att identifiera och värdera både nuvarande och framtida chefer. Värderingen av nuvarande
chefer görs utifrån ett antal tydliga kriterier. Utvecklingsvägar skapas som gynnar både cheferna och
Vägverket. Arbetet bidrar till att säkra mångfald och
jämställdhet.
Traineeprogrammet
Traineeprogrammet är en 18 månader lång introduktion inom Vägverket. I början av året slutfördes rekryteringen av 32 unga akademiker till programmet. Vid
denna rekrytering hade vi 30 sökande per traineeplats,
jämfört med 60 år 2005 och 90 år 2004. Sedan 2000 har
vi rekryterat 176 akademiker till programmet. Av dessa
är 47 procent kvinnor. Av dem som har rekryterats
under perioden 2000 – 2007 är 78 procent fortfarande
kvar i Vägverket.
Personalutbildning
Vägverket ställer krav på att all personal som arbetar
på väg, både vår egen och entreprenörernas, ska ha
genomgått en viss certifierad utbildning för att garantera säkerheten. Utbildningskraven håller på att förändras till krav på viss kompetens. Vägverket utreder
formerna för att verifiera kompetenskraven.
Vägverket har i samarbete med Försvarsmakten
utbildat 333 trafikinspektörer, varav 64 stycken från
Försvarsmakten.
Under året har en webbaserad trafiksäkerhetsutbildning genomförts. Målgruppen för utbildningen

är alla medarbetare inom Vägverket exklusive affärsenheterna.
Jämställdhet och mångfald
Mångfaldsfrågorna ingår i Vägverkets strategiska
plan och ska integreras i verksamheten. På uppdrag av
regeringen har Vägverket tagit fram en antidiskrimineringsstrategi. Strategin konkretiserar mångfaldsarbetet och utgår från det kundinriktade arbetssättet.
Vägverkets åtgärder för ökad jämställdhet mellan
kvinnor och män redovisas på sid 49 – 50.
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Arbetsmiljö
Vägverket bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetet har bidragit till att Vägverkets ledningssystem
under året blev certifierat – se sid 65.
Riskanalyser inom arbetsmiljöområdet har genomförts till följd av planerade förändringar av Vägverkets
organisation. Arbetet har inriktats på psykiska och
sociala arbetsmiljörisker.
Sjukfrånvaro och hälsa
Systemet med extern sjukvårdsutbildad personal som
tar emot sjukanmälningar har nu införts inom alla
enheter. Den anställde får direkt rådgivning om sin
anmälda sjukdom och ansvarig chef informeras direkt.
Efter några dagar följs frånvaron upp med ett nytt
samtal med den anställde och dennes chef.
Vägverket har gjort en upphandling av företag som
kan stödja enheterna med kraftfull, snabb och sammanhållen rehabilitering, där läkare, psykologer och
andra särskilt utbildade personer medverkar.
Effektivisering
Vägverket har upphandlat ett nytt personal- och lönesystem i samarbete med Banverket. Systemet håller
på att införas i Vägverket. Beslut har fattats om samordning av löneadministrationen för Banverket och
Vägverket.
Vägverket deltar i ett program för systematiska jämförelser inom personalområdet tillsammans med 25 av
landets största företag och myndigheter.
Anpassning och avveckling
Under 2007 har cirka 24 (50) medarbetare sagts upp på
grund av övertalighet. I slutet av året omfattades cirka
650 tidigare medarbetare av olika stödåtgärder, till en
kostnad av 66 miljoner kronor för 2007.
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Effekter av genomförda insatser
Genomförda insatser bedöms ha bidragit till Vägverkets möjligheter att uppfylla verksamhetsmålen.

Personalfakta
[Fig.96 – 101]
[Fig.96] Årsarbetskrafter*
	Vägverket exklusive affärsenheterna
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Summa

2003

2004

2005

2006

2007

2 817

2 915

2 903

2 859

2 878

225

214

212

222

221

3 042

3 129

3 115

3 081

3 099

* Förutom egen personal har Vägverket köpt resurser i form av konsulter.
För enheterna exklusive affärsenheterna motsvarar konsulterna 713 årsarbetskrafter,
vilket motsvarar 25 procent av de egna resurserna inom dessa enheter.

[Fig.97] Årsarbetskrafter*
Affärsenheterna
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Summa

2003

2004

2005

2006

2007

3 524

3 637

3 342

3 267

3 314

574

392

537

506

456

4 098

4 029

3 879

3 773

3 770

* Förutom egen personal har Vägverket köpt resurser i form av konsulter.
För enheterna exklusive affärsenheterna motsvarar konsulterna 713 årsarbetskrafter,
vilket motsvarar 25 procent av de egna resurserna inom dessa enheter.

[Fig. 98] Antal anställda (tillsvidare)
den 31 december respektive år
2003

2004

2005

2006

2007

affärsenheterna

3 037

3 134

3 149

3 143

3 223

Affärsenheter

3 537

3 466

3 400

3 302

3 391

Vägverket totalt

6 574

6 600

6 549

6 445

6 614

Vägverket exkl

[Fig. 99] Sjukfrånvaro, övertid och personalomsättning
Vägverket exklusive affärsenheterna		

A	ffärsenheterna

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid

4,2		

4,3

4,1

4,0

3,5

4,3		

3,9

4,3

4,2

3,6

Övertid, tim/anställd

25		

25

23

23

18

47		

44

42

35

32

Personalomsättning, extern

2,4		

2,2

3,6

3,3

3,2

3,9		

3,7

1,5

6,0

7,6

[Fig. 100] Sjukfrånvaro i procent av den sammanlagda
ordinarie arbetstiden

Totalt

2004

2005

2006

2007

4,1

4,2

4,1

3,6

Andel långtidssjuka*
(60 dagar eller mer)

72,3

72,2

69,3

63,0

Män**

3,3

3,5

3,6

3,1

Kvinnor

6,7

6,1

5,8

5,1

< 30 år

2,5

2,5

2,0

2,1

30 – 49 år

3,3

3,3

3,4

3,0

50 år >

5,1

5,2

5,1

4,6

* Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sjukfrånvaro 60 dagar eller mer.
** Totalt och för kön och åldersgrupper redovisas sjukfrånvaron i procent av
		respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid.

[Fig. 101] Mångfalden i Vägverket
			
Totalt 2003	Totalt 2004	Totalt 2005	Totalt 2006	Totalt 2007	Affärsenheter	Vägverket exkl affärsenheterna
Kön, %

					

Kvinnor

24,6

25,1

25,4

26,4

27,3*

11,8

44,0

Män

75,4

74,9

74,6

73,6

72,7

88,2

56,0

Chefer, %							
Kvinnor

15,3

16,2

18,5

16,8

18,1

4,7

36,8

Män

84,7

83,8

81,5

83,2

81,9

95,3

63,2

Ålder, %							
–29

6,2

6,0

5,5

5,5

6,5

8,0

4,8

30–39

21,9

22,4

22,3

21,6

21,4

20,8

22,0

40–49

24,1

24,7

25,8

27,1

27,8

28,2

27,5

50–59

36,9

34,0

32,4

30,6

29,2

30,1

28,3

60–

10,9

12,9

14,0

15,2

15,1

12,9

17,4

Utbildning, % 							
Grundskola

33,5

35,1

34,7

37,1

37,9

52,0

23,0

Gymnasium

43,7

42,1

41,4

39,1

38,0

33,2

43,1

Högskola

22,8

22,8

23,9

23,8

24,1

14,8

33,9

Kulturell bakgrund, % ** 							
Svensk
Icke svensk bakgrund

94,9

94,9

94,6

94,4

94,2

94,9

5,0

5,1

5,1

5,6

5,8

5,1

93,6
6,4

varav nordisk exkl. svensk

2,7

2,8

2,5

2,6

2,6

2,4

2,8

varav europeisk exkl. nordisk

1,4

1,5

1,5

1,7

1,8

1,6

2,0

varav utomeuropeisk

0,9

0,8

1,2

1,3

1,4

1,1

1,6

* Av specialisterna i Vägverket, exklusive affärsenheterna, var 23 procent kvinnor, av kvalificerade handläggare 32 procent
		och av handläggare och assistenter 54 procent.
** 		Mätningarna är genomförda med hjälp av medarbetarenkäten t.o.m. 2003. Fr.o.m. 2004 gör SCB en specialkörning
		med nu gällande officiella definition, som innebär en skärpning av kravet att båda föräldrarna ska vara födda utomlands.
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EKONOMISK REDOVISNING
I detta kapitel redovisas verksamhetsvolym, intäkter
och ekonomiska kommentarer.

drag, sektorsuppgifter, administration och myndighetsutövning samt räntor och återbetalning av lån för vägar.
Den anslagsfinansierade verksamheten har utnyttjat
anslagskrediter på totalt 298 (244) miljoner kronor.
Den beviljade anslagskrediten uppgick till 1 752 (1 674)
miljoner kronor.
Anslaget för investering i nationell plan har utnyttjat
anslagskredit med 8 miljoner kronor.
Anslaget för investering i regional plan har utnyttjat
anslagskredit med 191 miljoner kronor. Orsaken är
främst tidigareläggningar och forcerad byggtakt på
större vägobjekt.
Drift och underhåll har utnyttjat anslagskredit med
100 miljoner kronor. Den främsta orsaken är kostnader
i samband med stormar, ras vid E 6 Munkedal samt
översvämningar i Småland.
Vägverkets totala intäkter för offentligrättslig verksamhet år 2007 var 727 (698) miljoner kronor. Intäkterna kommer bland annat från avgifter för förarprov,
registerhållning för fordon samt tillverkning av körkort och registreringsskyltar.
Vägverkets uppdragsverksamhet bedrivs huvudsak-

Verksamhetsvolym och intäkter
[Fig. 102 – 103]

Ekonomiska kommentarer
Finansiering
Verksamheten finansieras i huvudsak genom anslag,
avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet och
uppdragsverksamhet. Viss verksamhet finansieras
genom lån och bidrag. [Fig. 104]
Det totala anslagsutnyttjandet under året uppgick till
25 152 (17 657) miljoner kronor. Av detta har 6 044 (5 955)
miljoner kronor belastat investeringsanslaget och 7 448
(7 116) miljoner kronor belastat drift- och underhållsanslaget. Det resterande anslagsutnyttjandet, 11 660
(4 585) miljoner kronor, har i huvudsak finansierat bi[Fig. 102] Vägverkets verksamhetsvolym, miljoner kronor*

2004

2005

2006

Fånga kundbehov

2003**
-

97

103

120

187

Förbättra transportvillkoren

-

11 358

8 741

8 662

9 181

Erbjuda resemöjligheter

-

1 485

1 489

1 466

1 554

Stödja under resa

-

7 896

9 053

9 207

9 256

20 218

20 836

19 386

19 455

20 178

846

852

869

857

Summa
varav administration
Uppdragsverksamhet
Totalt

873

2007

2 116

2 390

2 554

2 587

2 922

22 334

23 226

21 940

22 042

23 100

2007

* På grund av ändrad redovisningsstruktur är volymerna omräknade jämfört med årsredovisningar från år 2006 och tidigare.
** Vägverket införde indelningen av verksamheten i prestationer år 2004. Tidigare år har därför endast total verksamhetsvolym redovisats.

[Fig. 103] Vägverkets intäkter, miljoner kronor*
2003**

2004

2005

2006

Fånga kundbehov

-

0

1

3

3

Förbättra transportvillkoren

-

392

627

590

1 048

Erbjuda resemöjligheter

-

738

718

706

727

Stödja under resa

-

151

200

358

588

1 297

1 281

1 546

1 658

2 366

Summa

11

16

14

19

Uppdragsverksamhet

varav administration

2 142

5

2 450

2 639

2 720

2 999

Totalt

3 439

3 731

4 185

4 378

5 365

* På grund av ändrad redovisningsstruktur är volymerna omräknade jämfört med årsredovisningar från år 2005 och tidigare.
** Vägverket införde indelningen av verksamheten i prestationer år 2004. Tidigare år har därför endast total verksamhetsvolym redovisats.
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ligen i verkets affärsenheter och vid Trafikregistret. De
totala intäkterna för uppdragsverksamheten uppgår
under 2007 till 2 999 (2 721) miljoner kronor.
Vägverket lånefinansierar anläggningstillgångar
och efter särskilda regeringsbeslut även vissa investeringar i infrastrukturen. Lånen för dessa ändamål tas
upp hos Riksgäldskontoret. Den sammanlagda upplåningen hos Riksgäldskontoret för investeringarna
uppgår till 13 030 (19 642) miljoner kronor. Låneskulden har netto (nyupplåning minus amorteringar) under
2007 minskat med 6 612 miljoner kronor. Orsaken till
den stora minskningen är att Riksdagen i tilläggsbudgeten i samband med 2008 års budgetproposition

beslutade att Vägverkets anslag för amortering av lån
utökades med 7 000 miljoner kronor. [Fig.105]
Den genomsnittliga räntan var 4,0 procent under år
2007.
Administration
Administrationskostnaderna har minskat med 12 miljoner kronor jämfört med år 2006. Vägverkets effektiviseringsarbete inom administrationsområdet har fortsatt.
[Fig. 106 – 107]
Administrationskostnaden per årsarbetare har varit
i stort sett oförändrad den senaste femårsperioden.

[Fig.106] KOSTNADEN FÖR ADMINISTRATION I VÄGVERKET
EXKLUSIVE AFFÄRSENHETER, MILJONER KRONOR*

[Fig. 104] FINANSIERING AV VÄGVERKETS VERKSAMHET,
MILJONER KRONOR*
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* På grund av förändring år 2007 av vilka verksamheter som finansieras med
administrationsanslaget har omräkning gjorts för år 2006 och tidigare.

Intäkter
Anslag
*	I lånevolymen 2007 ingår totalt 572 (217) miljoner kronor som avser förskotteringar
med Vägverket som huvudman samt lånefinansierade bidrag på 199 (170) miljoner
kronor avseende Göteborgsöverenskommelsen. Av anslagen avser 8 608 (1 184)
miljoner kronor betalningar av räntor och återbetalning av lån för vägar.

[Fig. 105] Lånevolym, mILJONER KRONOR
					
2003
2004
2005
2006
2007
						
Lån hos Riksgäldskontoret*

6 145

7 576

18 356

19 642

13 030

varav väg E 6 (Ljungskile – Stenungsund)

812

783

754

725

696

varav väg E 6 (Svinesundsförbindelse)

523

750

858

864

837

varav fyra vägprojekt**

948

806

282

-

-

2 395

3 805

3 459

3 113

-

varav prioriterade projekt i Västsverige				

1 400

2 425

varav investeringar i närtid
varav Stockholms- och Göteborgsproj.

-

-

Lån hos Stockholmsleder AB

7 275

8 048

-

-

Lån hos Göteborgs trafikleder AB

2 655

3 410

-

-

-

16 075

19 034

18 356

19 642

13 030

Summa

11 135

11 533

Förändring
2006 – 2007

7 152
-33,66%

* 	Lånen avser finansiering av anläggningstillgångar för förvaltningsändamål, vissa broinvesteringar som ersätter färjor samt utbyggnad av vissa vägar.
** E 18/20 Örebro–Arboga, E 4 Stora Åby–Väderstad, E 22 Söderåkr–Hossmo, E 4 trafikplats Hallunda.
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Forskning och utveckling
Kostnaderna för forskning, utveckling och demonstration (FUD) var 279 miljoner kronor. Det är 18 miljoner
kronor högre än föregående år. [Fig. 108]
Offentligrättslig verksamhet
Resultatet inom resultatområdet Fordon och förare
är lägre än enligt kravet i regleringsbrevet, totalt 67,9
miljoner kronor. Orsaken är att beräknade intäkter och
kostnader enligt regleringsbrevet baseras på avgiftsnivåer enligt Vägverkets avgiftsförslag 2007. Utfallet
är en följd av den avgiftsstruktur och de avgiftsnivåer
som gällde under 2006. Några avgiftshöjningar genomfördes inte under år 2007. [Fig. 109– 110]
Uppdragsverksamhet
Resultatet för uppdragsverksamheten, exklusive affärsenheterna och utnyttjande av ackumulerade vinstmedel, var 89,9 miljoner kronor. År 2007 har ackumulerade vinstmedel använts med 120,9 miljoner kronor
avseende trafiksäkerhetsåtgärder, främst i form av
kapitalkostnader för trafiksäkerhetskameror. [Fig. 111]
[Fig. 107] KOSTNADEN FÖR ADMINISTRATION PER ÅRSARBETSKRAFT, EXKLUSIVE AFFÄRSENHETERNA OCH DEN
AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETEN*
400

300

200

100

0
2003
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2005

2006

2007

1000-tals kronor/årsarbetskraft
* På grund av förändring år 2007 av vilka verksamheter som finansieras med
administrationsanslaget har omräkning gjorts för år 2006 och tidigare.

[Fig. 108] Kostnader för forskning, utveckling och
demonstration, miljoner kronor

Forskning och utveckling*

2003

2004

2005

2006

2007

277

271

265

261

279

* På grund av ändrad definition för FUD-verksamheten har kostnaderna räknats
om jämfört med årsredovisningar från år 2006 och tidigare.

[Fig. 109] Resultat jämfört med krav i regleringsbrev,
miljoner kronor

Fordon och förare

2003

2004

2005

2006

2007

+3,9

+11,8

-12,9

+3,0

-67,9

Kommentarer per resultatområde
Utbildningstjänster VUC: Den externa utbildningsverksamheten har ett vinstkrav på sig.
Informationsuttag, vägtrafikregistret: Vägverket har
rätt att ta ut ett marknadsmässigt pris, vilket gör att
verksamheten visar positiva resultat. Omsättningen
ökar för varje år.
Administration av felparkeringsavgifter: Ökade
intäkter samt kostnadseffektiviseringar har givit ett
positivt resultat.
Uthyrning av reservbroar: Under år 2007 har reservbroar hyrts ut till Lettland samt till byggandet av Citytunneln i Malmö.
Övriga uppdrag: Avser till största delen uthyrning av
fordon vid körprov. Efterfrågan på uthyrning har ökat
starkt under år 2007.
Intäkter och kostnader för uppdragsverksamheten
under 2007 redovisas i not 13 på sid 93.
Årets kapitalförändring
Periodens kapitalförändring uppgår till -953 (-2 287)
miljoner kronor. Av denna har -3 382 (-3 272) miljoner
kronor uppkommit genom avskrivningar på väganläggningar. Årets resultat av lånefinansierade bidrag
uppgår till -199 (-170) miljoner kronor.
Uppdragsverksamheten påverkar resultatet positivt
med 77 (133) miljoner kronor. Försämringen beror på
att ackumulerade vinstmedel har använts till trafiksäkerhetsåtgärder i form av kapitalkostnader för trafiksäkerhetskameror.

[Fig. 110] Resultat jämfört med krav i regleringsbrev 2007, miljoner kronor
Resultatområde	Regleringsbrev 2007			Utfall 2007			

2006

	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Resultat
Fordon och förare		 768,0

80
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779,0

11,0		

784,2

727,3

-56,9

-6,3

[Fig. 111] Resultat för uppdragsverksamhet, miljoner kronor*
Resultatområde

2003

2004

2005

2006

1,6

1,9

1,0

0,4

1,1

20,9

40,8

46,2

58,6

76,6

Utbildningstjänster VUC
Informationsuttag, vägtrafikregistret
Administration av felparkeringsavgifter**
Försäljning av personliga skyltar

1,6

6,8

2,5

3,3

5,2

-0,8

0,5

0,1

0,1

-0,1
2,5

Uthyrning av reservbroar
Övriga uppdrag

2007

0

1,3

0,3

1,3

-3,7

1,3

1,2

1,1

4,6

0

0

0

0

-120,9

Utnyttjande av ackumulerade vinstmedel för trafiksäkerhetsåtgärder

* Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Vägverket Färjerederiet redovisas i kapitlet Affärsenheternas verksamhet.
** Vägverket administrerar på regeringens uppdrag hanteringen av parkeringsavgifter åt 180 kommuner. För varje inbetald avgift får kommunerna 53 kronor.
		 Vägverket får 14 kronor för att täcka administrationen av avgifterna. Beloppet har varit oförändrat de senaste fem åren.

Vägverkets resultatandelar i SVEDAB (Svensk-Danska
Broförbindelsen SVEDAB AB) och SweRoad (Swedish
National Road Consulting AB) har värderats enligt
kapitalandelsmetoden, vilket innebär att Vägverkets
resultat minskar med 31 (+55) miljoner kronor.
Den offentligrättsliga verksamhetens resultat uppgår till -57 (-6) miljoner kronor. Försämringen beror
främst på ökade kostnader för material, utvecklingsprojekt samt utbildning av personal.
Kapitalkostnader för de delar av de lånefinansierade
trafiklösningarna i Stockholm och Göteborg som öppnats för trafik belastar resultatet positivt med 1 097
(-277) miljoner kronor. Förbättringen beror på att Vägverket har amorterat av lån som var upptagna tidigare
år för att finanisera räntor på vägbyggnadslånen.
Förgävesprojekteringen för lånefinansierade väganläggningar påverkar resultatet positivt med 659 (182)
miljoner kronor. Amorteringen år 2007 på skulden för
Norra länkens förgävesprojekteringen ger positiv effekt.
Amorteringen 2007 innebär att skulden är slutreglerad.
Förgävesprojekteringen för anslagsfinansierade väganläggningar påverkar resultatet negativt med 32 (101)
miljoner kronor.
Utnyttjade bidragsmedel för Norra länken, Göteborgsprojektet och övriga vägobjekt påverkar resultatet positivt med 819 (1 121) miljoner kronor.
Tillgångar och skulder
Under 2007 har investeringar i väganläggningar gjorts
till ett värde av 7 921 (8 074) miljoner kronor. Väganläggningar har skrivits av med 3 382 (3 272) miljoner
kronor. Nedskrivningar av väganläggningar har skett
med 32 (157) miljoner kronor. Bokfört värde för väganläggningar var vid årets slut 111 474 (106 733) miljoner
kronor. Årets investeringar i andra materiella anläggningstillgångar uppgår till 456 (578) miljoner kronor
och består till största delen av maskiner och färjor. Det
bokförda värdet är 1 721 (1 568) miljoner kronor.
Omsättningstillgångarna har under 2007 minskat
med 1 118 (+1 133) miljoner kronor och uppgår till
6 512 (7 630) miljoner kronor.
Upplåningen i Riksgäldskontoret har minskat under
år 2007 med 33,7 procent. Vägverkets övriga skulder
har ökat med 150 miljoner kronor.
Förskotteringar från kommuner, andra trafikhuvud-

män, företag och enskilda avser tidigareläggning av
vägobjekt. Den som förskotterar står för finansieringen
fram till det år objektet finns med i Vägverkets budget.
När det finns utrymme i Vägverkets budget återbetalas
förskottet. Vägverket och regeringen har beviljat förskottering med totalt 2 918 (2 577) miljoner kronor. De ackumulerade kostnaderna för förskotteringarna efter återbetalningar, det vill säga Vägverkets skuld, uppgår vid
årets utgång till 1 268 (1 191) miljoner kronor. [Fig. 112]
Bolagsverksamhet
Vägverket förvaltar aktier i två bolag som ägs av staten: SweRoad och SVEDAB.
SweRoad
Under året har SweRoad bedrivit verksamhet i ett
tjugotal länder i Europa, Afrika, Mellanöstern, Asien
och Latinamerika. Omsättningen under 2007 uppgick
till 54 (62) miljoner kronor och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 0,4 (2,2) miljoner
kronor. Efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick
resultatet till 0,0 (2,1) miljoner kronor.
Årets resultat är sämre än budgeterat och lägre än
föregående år på grund av låg omsättning. [Fig. 113]
SVEDAB
SVEDAB ägs av staten. Aktierna förvaltas av Banverket och Vägverket med 50 procent vardera. Bolagets
uppgift är att förvalta de svenska intressena i det
hälftenägda Öresundskonsortiet. Verksamheten består
av ekonomisk koncern- och bolagsförvaltning samt av
drift- och underhållsförvaltning av de svenska vägoch järnvägsanslutningarna till Öresundsbron.
Koncernen SVEDAB består av moderbolaget SVEDAB
samt det hälftenägda Öresundskonsortiet. Finansieringen av Öresundsbron har skett med lån som garanteras av både den svenska och danska staten.
SVEDAB-koncernen har redovisat stora underskott
under de inledande åren efter att Öresundsbron tagits
i drift. Orsaken är att väg- och järnvägsintäkterna
ännu inte täcker kostnaderna för avskrivningar och de
finansiella kostnaderna. Den kapitaltäckningsgaranti
som Vägverket har utfärdat avser enbart en förpliktelse att täcka moderbolaget SVEDAB:s egna kapital.
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Enligt regeringsbeslut ska underskotten i moderbolaget SVEDAB täckas med aktieägartillskott.
Aktieägartillskotten jämte ränta ges i form av
betalningsutfästelser. Ägartillskotten ska lämnas
med 50 procent vardera av Banverket och Vägverket.
Med hänsyn till att moderbolaget SVEDAB har balanserade vinstmedel vid årsbokslutet 2007 kommer
inget aktieägartillskott att behövas för 2007. Räntan
på de aktieägartillskott som gjorts till och med 2004

uppgår för 2007 till 30,9 (30,8) miljoner kronor. Ackumulerat uppgår lämnade aktieägartillskott jämte
ränta till 883 (852) miljoner kronor. Aktieägartillskotten
lämnas i form av reverser.
Trafiken på bron fortsätter att öka. Vägtrafiken ökade
under 2007 med 17 (16) procent och uppgår nu till i genomsnitt 18 500 (15 800) fordon per dygn. Även tågtrafiken fortsätter att öka. Antalet passagerare på tågen över
Öresund ökade med 25 (17) procent till 9,7 (7,8) miljoner.

[Fig. 112] Förskotteringar av vägobjekt
2007-12-31, tusental kronor
Vägnummer och	Totalt beviljad 	Ack. förskottering

Vägnummer och	Totalt beviljad 	Ack. förskottering

objektnamn

objektnamn

förskotteringsvolym minus amorteringar

Region Norr		

förskotteringsvolym minus amorteringar

Region Väst

363 Hissjövägen –

2537 Främmestad – Baljefors

11 000		

Cirkplats – Umeå		

5 000		

3 636

61 Kalleviken, Arvika		

6 000		

0

364 Ersboda – Ersmark		

6 213		

6 213

E 18 Kronoparken – Skattkärr 230 000		

145 468

E 4 Skelleftå – Kåge		

183 000		

114 162

61 Förbi Åmotfors		

65 000		

59 200

356 GC-väg Moråsleden		

1 500		

1 500

E 18 Hån – Töcksfors		

120 000		

40 000

E 12 Bomvägen		

15 000		

22 000

99 GC-väg Marielund – Mattila

5 000		

3 400

– Holmestad		

265 000		

141 564

847 Ringhals – Bua		

3 000		

3 000

168/ 604 Ytterbykorset		

7 000		

7 000

13 000		

0

6 000		

5 921
2 049

Region Mitt			

E 20 Lundsbrunn

Trafikplats E 4 Birsta södra		

22 237		

0

Tunnel vid Åre		

70 000		

70 000

Tjärnviks industriområde		

5 000		

0

Anslutning Kupolen Borlänge

7 290		

7 160

169/711 Cirkulationsplats

5 000		

3 156

Cirkulationsplats

Cirkulationsplats S
inf Smedjebacken		

0

61 Klätten – Dalen,
Dalen – Åmotfors		
Häggvall		

Vackert Rättvik		

5 000		

5 000

Svedjegatan Borås		

3 025		

45 Lastbilsuppställ Hoting		

2 500		

2 500

Högboda – Föske		

8 000		

0

1996 Lödöse – Nygård		

30 000		

4 750

E 20 Partihallsförbindelsen		

200 000		

40 000

Cirkulationsplats S infarten
centrala Säter		

2 800		

2 752

Fränsta – Byn		

6 000		

5 650

595 GC Gagnef Kyrkby		

2 400		

0

610 GC Ås – Lugnvik		

6 000		

4 235

70 Sör Kivsta – Evelund

GC-port i Edsbyn		

2 500		

2 571

(förbi Sala)		

247 GC Grangärde – Nyhammar 4 400		

0

Region Stockholm			
Tranebergsbron		

Region Mälardalen			
E 18 Västjädra – Västerås		

149 000		

54 136

35 000		

35 000

709 Trafikplats Karby – Bergby 65 000		

50 756

E 18 Sagån – Enköping		

22 377

24 000		

Region Sydöst			

395 000		

70 000

(Södertälje – AstraZeneca)		

75 000		

65 000

(etapp 2)		

19 000		

258 Hågelbyleden		

11 000		

8 000

27/152 Bredaryd (etapp 1)		

23 000		

0

Förbifart Norrtälje		

7 500		

7 500

1779 Genom Habo		

7 900		

7 900

E 22 Söderleden i Norrköping

53 100		

14 803

Märsta Steningehöjden		

16 000		

3 641

226 Förbi Tullinge, arb. plan		

15 000		

0

E 22 Kristianstad – Fjälkinge		

122 000		

0

Korsning 255/263		

2 000		

1 721

111 Förbi Viken		

80 000		

79 241

268 Grana – E 4		

2 000		

1 564

Rastplats Örkelljunga		

2 500		

4 600
0

225 Moraberg – Gärtuna

152 Genom Bredaryd

263 E 4 – Borgen via

Region Väst		

0

Region Skåne			

23 Cirkulationsplats Höör

172 Skällsäter – Stora Bön		

24 500		

24 500

Nybykorset – Biltema		

8 000		

48 Borgunda Skövde		

130 000		

0

Tätort Tyringe		

12 000		

0

155 Syrhålamotet		

16 500		

16 500

Tätort Gärsnäs		

5 000		

6 372

723 Skärhamn – Kållekärr		

71 000		

53 592

GC Hästveda – Lursjön		

3 000		

1 680

E 20 Partillemotet Landv. V.		

10 000		

11 000

790 Tätort Mörarp		

2 450		

3 100

27 Aplared – Kråkered 		

190 000		

5 150

263 Vid Nolgård		

6 000		

5 585

11 500		

11 555

E 20/44 Cirkulationsplats
Götene			
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Summa		

2 917 815			 1 268 159

[Fig. 113] Resultaträkning i sammandrag, tusental kronor

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

2003

2004

2005

2006

2007

73 270

73 123

64 605

61 683

53 571

-60 846

-60 319

-50 002

-48 975

-42 879

12 424

12 804

14 603

12 708

10 692

-11 776

-10 873

-12 668

-10 645

-11 698

648

1 931

1 935

2 063

-1 006

2 646

505

675

157

1 453

3 294

2 436

2 610

2 220

447

-427

2 290

-397

767

-194

-435

-202

-581

-836

-236

2 432

4 524

1 632

2 151

17

Pendlingen är motorn i trafikutvecklingen. Av personbilstrafiken är nu 36 procent pendlare.
Integrationen i Öresundsregionen och framförallt
pendlingen kommer även i fortsättningen att vara
den främsta drivkraften för trafikutvecklingen över
Öresundsbron.
Enligt regeringsbeslut 2007-11-15 överförs förvaltningen av SVEDAB:s aktier till regeringskansliet från
och med 2008-01-01.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Ekonomisk redovisning
Allmänt
Vägverkets redovisning är upprättad enligt de principer och förordningar som gäller för statliga myndigheter. Årsredovisningen är utformad i enlighet med bestämmelser i förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag samt förordning (2000:606) om
myndigheters bokföring.
Intäkter, kostnader och avräkning mot anslag
Vägverket tillämpar kostnadsredovisning i enlighet
med regleringsbrevet för 2007. Detta innebär att i den
anslagsredovisning som Vägverket gör avräknas kostnader och eventuella intäkter mot anslagen det budgetår verksamheten utförs.
Bidrag och avräkning mot anslag
Bidrag avräknas mot anslag och kostnadsredovisas
regelmässigt vid utbetalningstillfället. Undantag är
bidragen för enskilda vägar och miljöbilspremie som
kostnadsbelastas under räkenskapsåret. Avräkning
mot anslag och utbetalning sker nästföljande år.
Bemyndiganden
Vägverket tillämpar bemyndiganden enligt 20 §
anslagsförordningen. Bemyndigandet omfattar även
framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser till Vägverkets interna enheter. Även förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att
tidigarelägga byggandet av allmänna vägar ingår i
bemyndiganderamen.
Från och med 2007 tillämpar Vägverket en ny modell
för beräkning av beställningsbemyndiganden när det

gäller lån till investeringsobjekt och räntor för dessa
lån. Upptagna lån för upparbetade kostnader samt för
tecknade entreprenadkontrakt redovisas som åtaganden.
Räntebeläggning av Vägverkets betalningsflöden
Vägverkets alla anslag utom transfereringar är räntebelagda. De offentligrättsliga avgifterna som Vägverket
disponerar är räntebelagda sedan den 1 juli 2001.
Index
I Vägverket finns index för drift och underhåll, byggande samt central och regional administration. Dessa
index är uppbyggda av konsumentprisindex, byggindex och Vägverkets egna löner och hyror. Vid beräkning
av index har de procentuella förändringarna under
året olika vikt beroende på vilken verksamhet som
respektive index ska användas för.
Väganläggningar
Vägverket redovisar samtliga investeringar i väganläggning som tillgång i balansräkningen. I redovisningen delas väganläggningarna upp i dels pågående
nyanläggning, dels anläggningar som är öppnade för
trafik. Vid aktivering av anslagsfinansierade och bidragsfinansierade väganläggningar tillförs Vägverkets
myndighetskapital kapitalposter för anslag och bidrag under rubriken Statskapital. Posterna motsvarar
de medel som har tagits i anspråk för investeringar i
väganläggningar. De anslagsmedel som tillförs myndighetskapitalet reducerar intäkter av anslag i resultaträkningen. De årliga avskrivningar som görs på
väganläggningar belastar årets resultat. Nästföljande
år sätts kapitalposten Statskapital ned med resultat
från tidigare års avskrivningar.
Pensionsåtagande
Statens åtagande för de anställdas pensioner tas i sin
helhet upp av Statens pensionsverk (SPV).
Resultatredovisningen
Allmänt
I resultatredovisningen redovisas verksamhetens
kostnader och intäkter per process. Resultatredovisningen omfattar inte uppbördsverksamheten eller den
finansiella rörelsen, som ingår i den ekonomiska redo-
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visningen. I resultatredovisningen ingår även resultat
i form av väsentliga prestationer, tillståndsförändringar och effekter. Dessa uppgifter är i vissa fall grundade på bedömningar. Om inget annat anges redovisas
resultatet i löpande priser.
Fördelning av indirekta kostnader
I resultatredovisningen fördelas de indirekta kostnaderna efter lönekostnad eller efter verksamhetsvolym
beroende på hur personalintensiv verksamheten är.
För transfereringar sker dock inget påslag för indirekta kostnader. För uppdragsverksamheten och den
avgiftsbelagda offentligrättsliga verksamheten sker
påslaget för indirekta kostnader enligt de fördelningsprinciper som ligger till grund för avgifterna. Som
indirekta kostnader klassas kostnader för ledning,
ekonomi- och personaladministration, kontorsservice,
planering och uppföljning, utveckling av administrativ
verksamhet samt kompetensutveckling.
Värderingsprinciper
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt
gällande bestämmelser för statliga myndigheter.
Väganläggningar
Väganläggningarna är upptagna till anskaffningsvärdet med påslag för produktionsstöd. För lånefinansierade projekt aktiveras investeringskostnader och
ränta löpande under byggtiden. Uppkomna drift- och
kapitalkostnader belastar resultatet för de delar av
vägprojekten som öppnats för trafik som resultat av
Stockholms- och Göteborgsöverenskommelserna.
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, byggnader och markanläggningar som används i den egna verksamheten redovisas som anläggningstillgång till anskaffningsvärde.
Avskrivningar
Avskrivningar beräknas linjärt på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna fastställs efter
bedömning av tillgångarnas ekonomiska och tekniska
livslängd inom följande intervall:
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Markanläggningar
Färjor
Maskiner och inventarier

5 år
20 – 40 år
5 – 15 år
20 år
20 – 30 år
3 – 9 år

Avskrivningar på väganläggningar
För väganläggningar tillämpas schablonmässigt 40
års linjär avskrivningstid. Avskrivningarna belastar
årets resultat men anslagsavräknas ej. På pågående
nyanläggning görs inga avskrivningar. Statskapitalet
nedsätts med resultatet för det avskrivna beloppet
nästföljande år.
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Aktier och andelar i dotterföretag och
intresseföretag
Innehav av aktier eller andra ägarandelar som ger ett
direkt eller ett indirekt inflytande med 20 procent
eller mer av röstandelen i ett företag värderas enligt
kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär
att det bokförda värdet på andelarna motsvaras av
myndighetens andel i dotter- och intresseföretagens
justerade egna kapital. Med justerat eget kapital avses
den ägda andelen av företagets egna kapital inklusive
eget kapitaldelen i obeskattade reserver.
Varulager och förråd
Varulager och förråd värderas enligt lägsta värdets
princip till det lägsta av anskaffningsvärde enligt
principen ”först in, först ut” och verkligt värde. Principen ”först in, först ut” 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 en skälig andel av de
indirekta kostnaderna.
Fordringar
Fordringar har tagits upp till de belopp som beräknas
flyta in. För osäkra fordringar har belopp reserverats
efter individuell prövning.
Successiv vinstavräkning
Vägverket tillämpar successiv vinstavräkning inom
affärsenheten Vägverket Produktion och inom affärsenheten Vägverket Konsult vid entreprenadarbeten
med fast pris. Avräkningen sker enligt Byggentreprenörernas branschrekommendation.
Avsättningar
Reserveringar har gjorts för kommande utbetalning av
delpensioner samt förtida uttag av pensioner.
Undantag från ekonomadministrativa regelverket
Vägverket får utan hinder av vad som anges i 16 §
anslagsförordningen (1996:1189) avräkna kostnader
mot anslag det budgetår verksamheten utförs.
Vägverket får utan hinder av vad som anges i 6 §
kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv
välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med
beaktande av vad riksdag och regering beslutat för
vissa projekt.
Vägverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som
anges under 6 Övriga villkor i regleringsbrevet avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.
Vägverket medges undantag från kravet enligt 3 kap.
2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag.
Vägverket får utan hinder av vad som anges i 15 a §
kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot
och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

Uppgifter om styrelsen
Generaldirektörens förordnande är sex år och gäller
till den 14 juli 2007. Generaldirektörens förordnande
är förlängt fr.o.m. den 15 juli 2007 t.o.m. den 14 juli
2010. Generaldirektören har rätt till förordnandepension enligt förordning (1991:1160) om förordnandepension m.m. [Fig. 114 – 115]
[Fig. 114] Skattepliktiga ersättningar och andra förmåner
(tusental kronor)

2007

2006

70

70

Carola Gunnarsson (2007-07-01 – 2007-12-31)

17,5

-

Lars Hultkrantz (2007-07-01 – 2007-12-31)

17,5

-

Birgitta Heijer (2007-01-01 – 2007-06-30)

17,5

35

Jan-Evert Rådhström (2007-07-01 – 2007-12-31)

17,5

-

Eva-Karin Olin-Hempel (2007-07-01 – 2007-12-31)

17,5

-

35

35

Kenneth Kvist (ordförande)

Lars Orehall

35

35

Hans Stenberg (2007-01-01 – 2007-06-30)

Elisabet Salander Björklund

17,5

35

Christina Nygårdh (2007-01-01 – 2007-06-30)

17,5

36

Eva Westberg (fr.o.m. 2006-07-01)
Ove Pettersson (2007-01-01 – 2007-06-30)
Ingemar Skogö (generaldirektör fr.o.m. 2001-07-15)

35

18

17,5

35

1 581

1 616

1 896

1 914

[Fig. 115] Styrelseuppdrag i aktiebolag och statliga myndigheter
Kenneth Kvist (ordförande)

Rikskonserter (ordförande).

Elisabet Salander Björklund (vice ordförande) Stora Enso Skog Aktiebolag (ordförande), Stora Enso Pulp and Paper Asia Aktiebolag (ordförande),
Stora Enso Service och Underhåll AB (ordförande), Stora Enso Timber AG (ordförande),
Bergvik Skog AB (ledamot) och Clas Ohlson Aktiebolag (ledamot).
Ingemar Skogö (generaldirektör)

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (ledamot), AB Dalaflyget (ledamot)

Lars Orehall

Scania Sverige Aktiebolag (ledamot), Scania Cimpomóvel, SA (ledamot), Scania Hispania SA (ledamot)

och MAX-lab (ordförande).
och Fordonstekniskt Centrum vid KTH (ledamot).
Carola Gunnarsson
Lars Hultkrantz

SKL Företag AB (ledamot) och Insynsrådet för Länsstyrelsen i Västmanlands län (ledamot).
Hyresbostäder i Karlskoga Aktiebolag (ledamot) och Dahméninstitutet för strukturell förändring
och ledning AB (ledamot).

Jan-Evert Rådhström

Riksdagens Trafikutskott (vice ordförande) och 	Insynsrådet för Länsstyrelsen i Värmlands län (ledamot).

Eva Karin Hempel	LRF Konsult Aktiebolag (ledamot), Försäkringsaktiebolaget Agria (ledamot), Veterinära ansvarsnämnden
(ledamot) och Bokföringsnämnden (BFN) (ledamot).

Ekonomisk redovisning

85

Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)					
					
2007

2006

2005

2004

2003

Låneram i Riksgäldskontoret					
Beviljad låneram

22 550 000

20 900 000

20 400 000

9 785 500

8 275 500

Utnyttjad låneram per 31 december

13 030 086

19 641 896

18 355 907

7 575 512

6 144 603		

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret					
Beviljad kontokredit					
Stockholmsöverenskommelsen

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Göteborgsöverenskommelsen

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Svinesundsprojektet 1

-

-

-

-

-

Räntekonto Vägverket

1 713 342

1 637 283

1 350 042

984 620

1 400 420

Under året maximalt utnyttjad kredit					
Stockholmsöverenskommelsen

131 958

105 539

119 858

83 642

Göteborgsöverenskommelsen

80 847

95 261

96 304

90 441

110 475
99 792

Svinesundsprojektet

-

-

147 333

67 052

100 476

Räntekonto Vägverket

-

-

-

-

-		

Räntekonto hos Riksgäldskontoret					
Ränteintäkter					
Stockholmsöverenskommelsen

43

-

157

337

Göteborgsöverenskommelsen

148

91

39

29

31

1 622

428

356

305

817

38 675

33 747

18 293

-

-

122

-

-

-

-

66 693

28 506

38 819

53 967

41 892

Svinesundsprojektet
Norra länken
BanaVäg i Väst
Vägverket i övrigt

248

Räntekostnader					
Stockholmsöverenskommelsen

-

778

659

399

7 852

868

699

610

1 240

950

Svinesundsprojektet

-

423

225

813

238

Norra länken

-

-

1

-

-

175

178

-

-

-		

-

-

-

2 452

-		

3 974 252

3 650 519

3 537 052

3 287 794

2 908 917		

3 414 694

3 085 867

2 842 332

2 807 600

2 453 172		

160 633

165 500

161 954

112 414

104 848		

Göteborgsöverenskommelsen

BanaVäg i Väst
Vägverket i övrigt
Avgiftsintäkter 2
Intäkter enligt budget i regleringsbrev
Intäkter som inte disponeras av Vägverket

Anslag							
Beviljad anslagskredit

1 752 891

1 674 342

1 000 000

1 580 403

297 708

243 868

647 546

294 209

3 974		

31 335

133 381

-304 928

-135 411

553 038		

36 117 323

43 182 838

43 912 173

35 494 000

32 567 441		

59 000 000

54 000 000

50 160 000

37 600 000

33 900 000		

Utnyttjad anslagskredit
Anslagssparande
Belopp intecknade av framtida åtaganden 3
Summa tilldelade bemyndiganden

1 474 429		

Anställda							
Antal årsarbetskrafter 4

7 178

6 854

6 994

7 158

7 140		

Medelantal anställda 5

6 499

6 511

6 596

7 215

7 192		

Driftskostnad per årsarbetskraft

3 024

3 080

2 971

2 853

-952 613

-2 286 864

-4 655 302

-3 009 018

-2 848 768

-3 560 741

-3 500 801

-1 832 852

-1 683 624

-1 590 033

Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

2 906		

								
1. Kontot är nytt från och med 2003 och är utan kreditgräns.
2. Avser intäkter från uppdragsverksamhet, avgifter för offentligrättslig verksamhet
som disponeras av Vägverket samt avgifter som redovisas på inkomsttitel.
3. Avser samtliga väginvesterings-, drift- och underhållsobjekt som upphandlats före
respektive års slut samt samtliga transfereringar inom storstadsöverenskommelserna
för vilka avtal om utbetalning ingåtts före respektive års slut.
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4. Avser både tillsvidare- och visstidsanställda.
5. Avser endast tillsvidareanställda (Vägverkets långsiktiga arbetsgivaransvar).

Resultaträkning (tkr)					
					
		Not

2007		

2006		

Verksamhetens intäkter					
Intäkter av anslag		

1

11 881 932		

10 260 992

Intäkter av avgifter och andra ersättningar			

4 292 255		

3 945 956

Intäkter av bidrag			

1 198 292		

511 168

Finansiella intäkter		

2

108 540		

Summa verksamhetens intäkter			

17 481 018		

Verksamhetens kostnader		

66 911
14 785 027		

3			

Kostnader för personal		

4

3 569 043		

Kostnader för lokaler		

5

280 342		

233 663

Övriga driftkostnader		

6

9 908 082		

9 137 135

Finansiella kostnader		

7

699 255		

588 951

Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar		

8

331 857		

266 895

Avskrivningar och nedskrivningar väganläggningar		

9

3 413 969		

3 428 879

Summa verksamhetens kostnader			

18 202 548		

16 971 565		

Verksamhetsutfall			

-721 530		

-2 186 538		

157		

92 967		

Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag		

23

3 316 043

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

309 404		

305 197

10

11 121 780		

11 493 234

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet			

-11 431 184		

-11 798 431

Saldo			

- 		

Intäkter av uppbörd		

-		

Transfereringar						
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag			

1 084 028		

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag			

90 682		

71 156

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag			

166 441		

358 194

Finansiella intäkter			

1 047 498

1 013		

744

-32 327		

-31 142

Finansiella kostnader		

7

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål		

11

173 818		

155 688

Lämnade bidrag		

12

-1 714 894		

-1 795 430

Saldo			

-231 240		

Årets kapitalförändring		

-952 613		

13

-193 293		
-2 286 864
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Balansräkning (tkr) 						
						
Tillgångar 	Not

07-12-31

06-12-31			

Immateriella anläggningstillgångar						
Balanserade utgifter för utveckling

14

74 869

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

15

51 277

76 063
69 890

Summa immateriella anläggningstillgångar		

126 146

145 953

Väganläggningar					
Väganläggningar, öppnade för trafik

16

98 906 671

92 286 532

Väganläggningar, pågående nyanläggningar

17

12 079 983

14 192 109

17, 18

487 623

254 051

Summa väganläggningar		

111 474 277

106 732 692

Förskott avseende väganläggningar

Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader, mark och annan fast egendom

19

269 320

Förbättringsutgifter på annans fastighet

20

36 938

5 993

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

21

1 248 404

849 639

Pågående nyanläggningar

22

165 854

473 512

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

17

345

1 460

1 720 862

1 567 764

Summa materiella anläggningstillgångar		

237 160

Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i dotterföretag och intresseföretag

23

37 588

39 582

Varulager m.m.				
Varulager och förråd		

119 485

139 243

Fordringar				
Kundfordringar		

915 942

823 155

Fordringar hos andra myndigheter

24

869 763

747 355

Övriga fordringar		

44 441

41 772

Summa fordringar		

1 830 146

1 612 283

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

25				
18

168 990

122 735

Upplupna bidragsintäkter		

19 773

12 454

Övriga upplupna intäkter		

94 984

18 974

Summa periodavgränsningsposter		

283 748

154 163

Avräkning med statsverket

448 947

613 823

26

		

Kassa och bank					
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

27

3 828 507

Kassa, plusgiro och bank		

840

734

Summa kassa och bank		

3 829 346

5 110 717

119 870 544

116 116 219

Summa tillgångar		

5 109 983

Kapital och skulder
Myndighetskapital			
Statskapital

28

102 457 360

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

29

-804 888

92 549 127
-859 637

Balanserad kapitalförändring

30

-3 560 742

-3 500 801

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

13

-952 613

-2 286 864

Summa myndighetskapital		

97 139 117

85 901 824

Fonder			
Fonder

31

45 755

219 573

Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

32

18 447

19 402

Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret

33

13 030 086

19 641 896

Övriga lån

34

1 261 947

1 184 985

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret		

81 686

118 481

Skulder till andra myndigheter		

785 546

767 887

Leverantörsskulder		

2 847 994

2 803 838

Övriga skulder

1 671 808

35

1 662 791

Förskott från uppdragsgivare och kunder		

109 878

12 179

Summa skulder m.m.		

19 779 927

26 201 074

Periodavgränsningsposter

36			

Upplupna kostnader		

2 207 358

2 365 189

Oförbrukade bidrag		

668 019

1 394 667

Övriga förutbetalda intäkter		

11 922

14 491

Summa periodavgränsningsposter		

2 887 298

3 774 347

Summa kapital och skulder		

119 870 544

Ansvarsförbindelser
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600

116 116 219		
129 230

Finansieringsanalys (tkr)
	Not

2007			 2006

Drift							
Kostnader

38		

-14 469 800		

-13 319 220

Finansiering av drift							
Intäkter av anslag		

11 881 932		

Intäkter av avgifter och andra ersättningar		

4 292 255		

Intäkter av bidrag		

1 198 292		

511 168		

110 690		

67 517		

Övriga intäkter

39

10 260 992		
3 945 956

Summa medel som tillförts för finansiering av drift			

17 483 169		

Ökning (-)/minskning (+) av lager			

19 758		

14 785 633
4 368

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar

40		

-225 847		

262 181

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder

40		

-446 050		

411 518

Kassaflöde till drift			

2 361 230 		

2 144 480

Investeringar i anläggningstillgångar					
Investering i finansiella tillgångar

41

-		

90 000

Investering i materiella tillgångar		

-452 290		

-549 035

Investering i immateriella tillgångar		

-18 073		

-15 344

Summa investeringsutgifter i anläggningstillgångar			

-470 363		

-474 379

Finansiering av investeringar i anläggningstillgångar						
Lån från Riksgäldskontoret		
- amorteringar		
Försäljning av anläggningstillgångar		

-		
-74 000

552 000
-

21 852		

66 003		

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar			

-52 148		

618 003

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder			

30 855		

-59 196

Kassaflöde till investeringar i anläggningstillgångar			

-491 656		

84 428

Investeringar i väganläggningar					
Investering i väganläggningar inkl. pågående nyanläggning		

-8 113 610		

Summa investeringsutgifter i väganläggningar			

-8 074 218

-8 113 610		

-8 074 218

Finansiering av investeringar i väganläggningar					
Lån från Riksgäldskontoret		

1 990 000		

- amorteringar		

-8 527 810		

1 705 500
-971 511

Anslagsmedel som tillförts statskapital		

12 186 346		

6 348 055

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar i väganläggningar			

5 648 536		

40		

-408 895		

593 846

Kassaflöde från investeringar i väganläggningar			

-2 873 969		

-398 328

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder

Uppbördsverksamhet		

		

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

309 404		

Intäkter av uppbörd		

11 121 780

Inbetalningar i uppbördsverksamhet			
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet		

305 197
11 493 234

11 431 184		
-11 431 184

Kassaflöde från uppbördsverksamhet			

7 082 044

11 798 431
-11 798 431

-		

-

Transfereringsverksamhet					
Lämnade bidrag		

-1 714 894		

Utbetalningar i transfereringsverksamhet			

-1 795 430

-1 714 894		

-1 795 430

Finansiering av transfereringsverksamhet					
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag		

1 084 028		

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag		

90 682		

71 156

340 259		

513 882

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

42

1 047 498

Finansiella intäkter		

1 013		

744

Finansiella kostnader		

-32 327		

-31 142

Ökning (+)/minskning (-) av fonder		

-173 818		

-155 688

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet			

1 309 836		

Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet			

-405 058		

-348 981

Förändring av likvida medel			

-1 409 452		

1 481 598

Specifikation av förändring av likvida medel			

		

Likvida medel vid årets början			

5 606 059		

1 446 449

4 124 461

Ökning (+)/minskning (-) av kassa, postgiro		

106		

-45		

Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret		

-1 244 682		

1 333 751		

Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket		

-164 876		

147 893		

Summa förändring av likvida medel			

-1 409 452		

1 481 598

Likvida medel vid årets slut			

4 196 607		

5 606 059
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Anslagsredovisning (tkr)									
									
Anslag		Not	Disponibla medel	Utfall
		
Ingående	Årets tilldel-	Omdispo-	Indrag-	Totalt	Netto-	Utgående
			
överföringsning enligt
nerade
ning
disponibelt
kostnader
överförings			
belopp
regleringsanslags-	Not 43
belopp		
belopp		
			
07-01-01
brev
belopp				
07-12-31
			Not 43		Not 44,
					Not 50
Specifikation av anslag							
Utgiftsområde 02							
- Samhällsekonomi och finansförvaltning						
90:02

Försök med trängselskatt
i Stockholm (Ramanslag)								
3 Trängselskatt- Investeringar för och
administration av trängselskatt (Ram)

S:a 90:02

45

171 601

-

-

-171 601

-

-42 948

42 948

171 601

-

-

-171 601

-

-42 948

42 948

171 601

-

-

-171 601

-

-42 948

42 948

Försök med trängselskatt i

	Stockholm (Ramanslag)		
Totalt Utgiftsområde 02
- Samhällsekonomi och finansförvaltning		
Utgiftsområde 20 - Allmän miljö- och naturvård

34:11							
-

50 000

-

-

50 000

41 564

8 436

S:a 34:11	Miljöbilspremie (ramanslag)		

1 Miljöbilspremie (Ram)

46

-

50 000

-

-

50 000

41 564

8 436

Totalt Utgiftsområde 20 - Allmän miljö- och naturvård 		

-

50 000

-

-

50 000

41 564

8 436

Utgiftsområde 22 - Kommunikationer							
Politikområde Transportpolitik								
36:1	Vägverket: Administration (Ramanslag)

47					

1 Vägverkets administration (Ram)		

16 533

831 968

-5 000

-

843 501

817 994

2 Vägtrafikinspektionen (Ram)		

551

20 500

-

-

21 051

20 275

777

17 084

852 468

-5 000

-

864 552

838 268

26 284

S:a 36:1	Vägverket: Administration (Ramanslag)
36:2	Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)

25 507

48					

1 Sektorsuppgifter (Ram)		

-4 796

517 000

-

-

512 204

509 981

2 223

2 Myndighetsutövning (Ram)		

12 147

300 000

-450

-

311 697

290 538

21 160

3 Statlig väghållning (Ram) varav								
		 3.1 Investeringar i nationell plan (Ram)

53 348

2 806 000

-

-

2 859 348

2 866 930

-7 582

		 3.2 Investeringar i regional plan (Ram)		

-97 615

1 925 000

-

-

1 827 385

2 017 966

-190 581
-99 544

		 3.4 Drift och underhåll (Ram)		

-85 980

7 434 102

-

-

7 348 122

7 447 666

		 3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar (Ram)		

33 815

8 608 000

-

-

8 641 815

8 607 760

34 054

		 3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (Ram)		

-55 478

1 249 000

-

-

1 193 522

1 159 554

33 968

S:a 3 Statlig väghållning (Ram)		

-151 911

22 022 102

-

-

21 870 191

22 099 877

-229 685

4 Bidrag (Ram) varav								
		 4.1 Drift och byggande av enskilda vägar (Ram)		

6 642

702 000

-

-

708 642

699 285

9 358

		 4.2 Storstadsöverenskommelser (Ram)		

27 789

35 000

-

-

62 789

-

62 789

		 4.3 Bidrag i regionala planer (Ram)		

22 404

256 000

-

-

278 404

247 212

31 192

S:a 4 Bidrag (Ram)		

56 836

993 000

-

-

1 049 835

946 497

103 339

-87 723

23 832 102

-450

-

23 743 928

23 846 891

-102 964

S:a 36:2	Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)		
36:5

Från EG-budgeten finansierade stöd till

49							

	Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)					
2 Vägverket (Ram)		
S:a 36:5

32 421

75 594

-

			
-30 153

77 862

39 755

38 107

77 862

39 755

38 107

Från EG-budgeten finansierade stöd till						
Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)		

32 421

75 594

-

-30 153

36:17	Trängselskatt i Stockholm: Administrations- 							
kostnader m.m. (Ramanslag)								
3. Trängselskatt: Admin - Del till VV (Ram)

50

-

445 000

2 300

-

447 300

428 776

18 524

S:a 36:17	Trängselskatt i Stockholm: Administrativa 								
kostnader (Ramanslag)		

-

445 000

2 300

-

447 300

428 776

18 524

Totalt Utgiftsområde 22 - Kommunikationer								
Politikområde Transportpolitik		

-38 220

25 205 164

-3 150

-30 153

25 133 642

25 153 690

-20 049

Totalt			

133 381

25 255 164

-3 150

-201 754

25 183 642

25 152 306

31 335
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Anslagsredovisning (tkr)
							

Inkomsttitlar		Not
Beräknade inkomster enligt			Utfall inkomster 2007				
				regleringsbrevet 2007			
2511

Expeditions- och ansökningsavgifter			

15 200					

22 763

2534

Avgifter för körkort och motorfordon			

24 600					

26 918

2624	Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter								

57 987

2711

Restavgifter och dröjsmålsavgifter								

52 691

2811

Övriga inkomster av statens verksamhet								

274

6511

Bidrag till transeuropeiska nätverk								

39 755

9423

Försäljningsskatt på motorfordon

51							

9461

Fordonsskatt

52		

-223

01 Fordonsskatt								

10 297 149

02 Saluvagnsskatt								

-

Summa 9461

Fordonsskatt								

10 297 149

9462

Vägavgifter

53							

9463

Trängselskatt

54		

Summa 9463

594 408

01 Trängselskatt								

230 445

02 Expeditionsavgift								

77 176

03 Trängselskattetillägg								

31 840

Trängselskatt								

339 461

Totalt			

Redovisning mot bemyndiganden1
(tkr)

39 800					

11 431 184

Tilldelad	Ingående	Utestående 	Utestående åtagandens			
bemyndiåtaganden
åtaganden
fördelning per år					
ganderam
07-01-01
07-12-31

Finansieringskälla				År 2008	År 2009	År 2010	Därefter		
Anslag 36:2 Väghållning och statsbidrag								
samt lånefinansierad verksamhet

-

15 471 538

16 353 223

8 302 391

4 103 594

2 332 099

1 615 139

- externa åtaganden

-

8 685 811

10 865 162

5 772 000

2 340 469

1 402 980

1 349 713

- interna åtaganden

-

6 785 727

5 488 061

2 530 391

1 763 125

929 119

265 426

-

27 445 300

13 044 500

861 900

679 000

826 000

10 677 600

- externa åtaganden

-

27 445 300

13 044 500

861 900

679 000

826 000

10 677 600

- interna åtaganden

-

-

-

-

-

-

-

59 000 000

42 916 838

29 397 723

9 164 291

4 782 594

3 158 099

12 292 739

Lån 2

Summa Anslag 36:2 exkl. räntor

Åtaganden för förberedelse av en							
fortsättning av trängselskattesystemet

-

-

-

-

-

-

-

avseende trängselskatt exkl. räntor

-

42 916 838

29 397 723

9 164 291

4 782 594

3 158 099

12 292 739

Räntor

-

14 267 000

6 719 600

336 000

328 000

612 000

5 443 600

- externa åtaganden

-

14 267 000

6 719 600

336 000

328 000

612 000

5 443 600

- interna åtaganden

-

-

-

-

-

-

-

-

57 183 838

36 117 323

9 500 291

5 110 594

3 770 099

17 736 339

Summa Anslag 90:2 ap 3, 36:2 och åtagande

Summa inkl räntor

1. Avser bemyndiganden enligt 20 § anslagsförordningen, dvs. enbart de åtaganden för
vilka anslag ännu inte tilldelats.
2. Från och med 2007 tillämpar Vägverket en ny modell för beräkning av beställningsbemyndiganden när det gäller lån till investeringsobjekt och räntor för dessa lån.
Upptagna lån för upparbetade kostnader samt för tecknade entreprenadkontrakt
redovisas som åtaganden.
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NOTER (tkr)
Not 1. Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital
för aktivering av väganläggningar

2007
24 068 278

2006
16 609 047

-12 186 346
11 881 932

-6 348 056
10 260 992

Not 10. Intäkter av uppbörd
Fordonsskatt
Vägavgifter
Trängselskatt
Försäljningsskatt på motorfordon

2007
10 297 149
594 408
230 445
-223
11 121 780

2006
10 519 517
584 800
389 091
-174
11 493 234

			
Not 2. Finansiella intäkter
2007
2006
Ränteintäkter
1 809
1 800
Ränteintäkter från RGK
106 290
62 029
Övriga finansiella intäkter
440
3 082
108 540
66 911

			
Not 11. Avsättning till/upplösning av fonder m.m.
2007
2006
Skyltfonden
Inbetalningar under året
-9 565
-9 600
Årets ränteintäkter
-1 013
-744
Transfereringar
11 672
22 957
Avsättning (+) /upplösning (-) till Skyltfonden
1 094
12 613

			
Not 3. Övriga upplysningar
2007
2006
Forskning, utveckling och demonstration
278 898
375 921
Representation
2 618
2 976
Utrikes tjänsteresor
18 581
15 217
300 097
394 114

Bilskrotningsfonden
Inbetalningar under året
Transfereringar
Avsättning (+) /upplösning (-) till Bilskrotningsfonden

			
Not 4. Kostnader för personal
2007
2006
Lönekostnader
2 629 261
2 476 015
Arbetsgivaravgifter m.m.
1 504 872
1 425 743
Aktiverad andel av personalkostnad
avseende väganläggningar
-565 090
-585 715
3 569 043
3 316 043
Uppgift om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret redovisas
under avsnittet om våra medarbetare.			
		
			
Not 5. Kostnader för lokaler
2007
2006
Lokalkostnader
303 565
257 733
Aktiverad andel av lokalkostnad
avseende väganläggningar
-23 223
-24 070
280 342
233 663
		
Not 6. Övriga driftkostnader
Övriga driftkostnader
Aktiverade driftkostnader
avseende väganläggningar

Not 7. Finansiella kostnader
Finansiella kostnader
Räntekostnader
Räntekostnader till Riksgäldskontoret
Aktiverade räntekostnader
Väganläggningar, lån utomstatligt
Väganläggningar, lån Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Utomstatliga
Inomstatliga

2007
17 319 683

2006
16 950 781

-7 411 601
9 908 082

-7 813 646
9 137 135

2007

2006

33 532
738 437

34 461
604 801

-73 825

-27 998
-22 868

1 101
10
699 255

550
6
588 951

Räntekostnader för de lånefinansierade bidragen som betalas ut enligt Göteborgsöverenskommelsen redovisas under transfereringsavsnittet.			
		
Not 8. Avskrivningar och nedskrivningar
anläggningstillgångar
2007
2006
Avskrivningar
Balanserade utgifter för utveckling
17 971
15 960
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
18 908
18 590
Byggnader, mark och annan fast egendom
16 229
16 050
Förbättringsutgifter på annans fastighet
1 859
849
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
276 891
208 032
Nedskrivningar			
Andelar i dotterföretag och intresseföretag
7 414
331 857
266 895
			
Not 9. Avskrivningar och nedskrivningar
väganläggningar
2007
2006
Avskrivningar väganläggningar
3 381 541
3 272 312
Nedskrivningar väganläggningar
32 428
156 567
3 413 969
3 428 879
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-155 350
328 074
172 724

-270 414
413 489
143 075

Summa avsättning till/upplösning av fonder m.m.
173 818
		

155 688

Not 12. Lämnade bidrag
Statliga myndigheter/internationella organisationer
Statliga bolag och affärsverk
Kommuner
Privata och kommunala företag/organisationer
Organisationer/ideella föreningar
Periodisering, bidrag till enskilda
vägar och miljöbilspremie
Övriga

2007
-17 009
-328 319
-74 500
-834 681

2006
-91 739
-150
-292 599
-101 980
-813 595

-32 247
-428 138
-1 714 894

-23 106
-472 262
-1 795 430

Belopp 231 240 (193 293) tkr på transfereringsavsnittet avser lånefinansierade bidrag utbetalade enligt Göteborgsöverenskommelsen 198 993 (170 187) tkr, periodisering avseende
enskilda vägar 23 247 (23 106) tkr samt periodisering miljöbilspremie 9 000 (0) tkr. För
enskilda vägar avses beslutade bidrag år 2007 och 2006 som utbetalas år 2008 respektive
2007 och för miljöbilspremien avses beslutade bidrag 2007 som utbetalas 2008.		
		
Not 13. Årets kapitalförändring
2007
2006
Resultat uppdragsverksamheten				
76 723		 133 045
Resultat av utnyttjade bidragsmedel
avseende Norra länken				 698 130		 263 419
Resultat av utnyttjade bidragsmedel avseende 			
Göteborgsprojektet				
49 546		 799 030
Resultat ränta bidragsmedel				
38 657		 33 737
Resultat bidragsmedel avseende övriga vägobjekt		
71 736		 58 737
Resultat av Stockholms- och Göteborgsprojekten		 1 097 273		 -277 062
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet			 -56 919		 -6 323
Resultat räntekonto				
49 680		 15 116
Resultat av utnyttjade ackumulerade räntemedel 		
-6 086		
Resultat resultatandelar dotterföretag			
157		
2 966
Resultatandel i intresseföretag			
-nedskrivning av aktier i intresseföretag			
-justering av beräknad resultatandel 2005			
-ränta på betalningsutfästelser				

-		 -7 414
-		 90 000
-30 855		 -30 804

Resultat lånefinansierade bidrag				 -198 993		 -170 187
Resultat Väganläggningar förgävesprojektering, lånefinansierat 				 659 342		 182 482
Resultat Väganläggningar förgävesprojektering,
anslagsfinansierat				 -32 428		 -101 290
Resultat Väganläggningar Svinesundsförbindelsen		
23 012		
902
Resultat avskrivningar väganläggningar 1, 2			-3 359 341		-3 250 112
					 -920 366		-2 263 758
Årets kapitalförändring enskilda vägar			 -23 247		 -23 106
Årets kapitalförändring miljöbilspremie		
- 9 000
Årets kapitalförändring 				 -952 613		-2 286 864
1.	I posten avskrivning vägar redovisas alla avskrivningar av väganläggningar oberoende av
finansieringsform (anslag, lån eller bidrag). Avskrivning av bidragskapital uppgår till
-41 990 (-30 663) tkr.			
2.	I posten avskrivning väganläggningar redovisas inte avskrivningen för väganläggningen
Svinesundsförbindelsen. Årets avskrivning, 22 200 (22 200) tkr, redovisas inom Resultat
Väganläggningar Svinesundsförbindelsen. 			
Den totala avskrivningen för väganläggningar uppgår därmed till 3 381 541 tkr.

Uppdragsverksamhet specificerad enligt regleringsbrev
				
				
2007
2006
		Intäkter	Kostnader	Resultat 	Intäkter	Kostnader	Resultat
Vägverket Produktion
2 628 000 2 530 000
98 000 2 396 000 2 328 000
68 000
Vägverket Konsult
146 100
140 400
5 700
134 500
133 000
1 500
Vägverket Färjeleder
40 900
36 900
4 000
31 500
31 400
100
Utbildningstjänster VUC
11 018
9 890
1 128
10 751
10 345
406
Informationsuttag
TR körkort
112 976
36 364
76 612
100 045
41 450
58 595
Adm. av felparkeringsavgifter
14 315
9 131
5 184
14 656
11 406
3 250
Försälj. av personliga
skyltar
1 171
1 222
-51
1 143
1 053
90
Övriga uppdrag
44 467
158 317 -113 850
32 201
31 097
1 104
Summa uppdragsverksamhet
2 998 947 2 922 224
76 723 2 720 796 2 587 751 133 045

Offentligrättslig verksamhet specificerad enligt regleringsbrev
2007
2006
			
		Intäkter	Kostnader	Resultat 	Intäkter	Kostnader	Resultat
Fordon och förare
727 251
784 170 -56 919
698 289
704 612
-6 323
Summa offentligrättslig verksamhet
727 251
784 170 -56 919
698 289
704 612
-6 323

			
Not 14. Balanserade utgifter för utveckling
2007
2006
Balanserade utgifter
Ingående anskaffningsvärde
87 895
78 149
Årets tillkommande
9 746
Utgående anskaffningsvärde
87 895
87 895
Ackumulerad avskrivning
-33 930
-15 960
Bokfört värde
53 965
71 935

Not 19. Byggnader, mark och annan fast egendom
2007
Byggnader
Ingående anskaffningsvärde
730 570
Årets tillkommande
13 659
Årets avgående
-12 592
Utgående anskaffningsvärde
731 638
Ackumulerad avskrivning
-591 169
Bokfört värde
140 469

2006
720 557
10 552
-539
730 570
-592 277
138 293

Årets avskrivningar uppgår till

10 749

10 772

Taxeringsvärde byggnader

95 045

103 070

2007
34 505
155 182
603
33 507
-301
-721
222 775
-101 863
120 912

2006
34 243
155 386
346
-84
-204
189 687
-97 355
92 332

Årets avskrivningar uppgår till

5 221

5 248

Grustag
Ingående anskaffningsvärde
Årets tillkommande
Årets avgående
Utgående anskaffningsvärde

2007
6 535
1 405
7 939

2006
8 830
-2 295
6 535

269 320

237 160

Mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde mark
Ingående anskaffningsvärde, markanläggningar
Årets tillkommande, mark
Årets tillkommande, markanläggningar
Årets avgående, mark
Årets avgående, markanläggningar
Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning, markanläggningar
Bokfört värde

Summa byggnader, mark och annan fast egendom

			
Not 20. Förbättringsutgifter på annans fastighet
2007
2006
Förbättringsutgift
Ingående anskaffningsvärde
4 341
Årets tillkommande
22 239
4 341
Utgående anskaffningsvärde
26 581
4 341
Ackumulerad avskrivning
-2 708
-849
Bokfört värde
23 873
3 492

Årets avskrivningar uppgår till

17 971

15 960

Pågående utgifter
Ingående anskaffningsvärde
Årets tillkommande
Utgående anskaffningsvärde

4 128
16 776
20 904

4 128
4 128

Summa balanserade utgifter

74 869

76 063

Årets avskrivningar uppgår till

1 859

849

			
Not 15. Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
2007
2006
Ingående anskaffningsvärde
91 347
89 877
Årets tillkommande
1 296
1 470
Årets avgående
-2 504
0
Utgående anskaffningsvärde
90 140
91 347
Ackumulerad avskrivning
-38 863
-21 457
Bokfört värde
51 277
69 890

Pågående förbättring
Ingående anskaffningsvärde
Årets tillkommande
Årets avgående
Utgående anskaffningsvärde

2 500
32 622
-22 058
13 065

2 500
2 500

36 938

5 993

Årets avskrivningar uppgår till

Not 16. Väganläggningar, öppnade för trafik
Ingående anskaffningsvärde
Årets tillkommande
Årets avgående
Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Årets avskrivningar uppgår till

18 908

18 590

2007
140 676 564
10 001 680
150 678 244
-51 771 573
98 906 671

2006
134 012 487
6 664 077
140 676 564
-48 390 032
92 286 532

3 381 541

3 272 312

			
Not 17. Väganläggningar, pågående nyanläggningar
2007
2006
Ingående anskaffningsvärde
14 192 109
12 938 536
Årets tillkommande
7 921 982
8 074 218
Årets nedskrivning
-32 428
-156 567
Årets avgående
-10 001 680
-6 664 077
Bokfört värde
12 079 983
14 192 109

Summa förbättringsutgifter på annans fastighet

			
Not 21. Maskiner, inventarier, installationer m.m.
2007
2006
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
2 762 032
2 872 786
Årets tillkommande
605 449
155 819
Årets avgående
-216 752
-266 573
Utgående anskaffningsvärde
3 150 730
2 762 032
Ackumulerad avskrivning
-2 366 914
-2 334 571
Bokfört värde
783 816
427 461
Årets avskrivningar uppgår till

177 063

Färjor			
Ingående anskaffningsvärde
912 901
891 440
Årets tillkommande
73 371
31 683
Årets avgående
-10 222
Utgående anskaffningsvärde
986 273
912 901
Ackumulerad avskrivning
-521 684
-490 724
Bokfört värde
464 589
422 177
Årets avskrivningar uppgår till
Summa maskiner, inventarier, installationer m.m.

Förskott på S-kod S1292 belopp 487 968 (255 511) tkr har fördelats på väganläggningar
487 623 (254 051) tkr och materiella anläggningstillgångar 345 (1 460) tkr.		
		

245 931

30 960

30 969

1 248 404

849 639

			

Not 18. Förskott avseende väganläggningar
	I årsbokslut 2007 redovisas förskott gällande driftverksamheten med 41 035 (41 944) tkr
under Förutbetalda kostnader och inte under Förskott avseende väganläggningar.
Omräkning har utförts för år 2006 för att få likvärdiga principer.			
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Not 22. Pågående nyanläggningar
2007
2006
Byggnader			
Ingående anskaffningsvärde
19 547
27 980
Årets tillkommande
5 559
1 594
Årets avgående
-20 418
-10 027
Utgående anskaffningsvärde
4 689
19 547

Not 25. Periodavgränsningsposter
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda fordonsskatter
Upplupna bidragsintäkter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets tillkommande
Årets avgående
Utgående anskaffningsvärde

31 414
30 081
-33 663
27 832

18 334
16 686
-3 606
31 414

			
Not 26. Avräkning med statsverket
2007
2006
Ingående balans
613 823
465 930

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets tillkommande
Årets avgående
Utgående anskaffningsvärde

395 098
129 424
-410 775
113 747

17 816
382 217
-4 935
395 098

Färjor
Ingående anskaffningsvärde
Årets tillkommande
Årets avgående
Utgående anskaffningsvärde

27 453
65 504
-73 371
19 586

36 744
22 393
-31 684
27 453

Summa pågående nyanläggningar

165 854

473 512

			
Not 23. Andelar i dotterföretag och intresseföretag		
Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) ägs av staten och förvaltas till
100 procent av Vägverket. Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag
(SVEDAB) ägs av staten och förvaltas till 50 procent av Vägverket och till 50 procent
av Banverket.

Andel av resultat samt
Vid årets slut		
Förändringar under året
aktieägartillskott				Andel av resultat	Aktieägartillskott
		2007
2006 2007		
2006		2007
2006
SVEDAB
- bedömd resultatandel		
-		
-		
- justering föregående år		
-		
90 000		
-90 000
- utdelning		
-		
-		
- justering av värde
pga. utdelning		
-		
-		
SweRoad		37 588 39 582		 157
2 967		
SUMMA		37 588 39 582		 157
92 967		
-90 000

För SweRoad har andelarna värderats utifrån bokslut för år 2007. Under 2007 har utdelning
erhållits från SweRoad med 2 151 (606) tkr. Utdelningen minskar värdet på andelarna.
För moderbolaget SVEDAB har resultatandelen för 2007 beräknats utifrån bokslutet för
2007. I regleringsbrev har regeringen beslutat att underskott i moderbolaget SVEDAB skall
täckas av aktieägartillskott. Aktieägartillskott skall göras i form av betalningsutfästelser.
För aktieägartillskott i form av betalningsutfästelser beräknas skuldränta. Räntekostnaden
regleras med betalningsutfästelser och redovisas som finansiell kostnad. Per 2007-12-31
redovisar moderbolaget fritt eget kapital. Något aktieägartillskott för år 2007 är därmed inte
aktuellt. Räntan på de aktieägartillskott som gjorts t.o.m. år 2004 uppgår för år 2007 till
30 855 (30 804) tkr. Ackumulerat uppgår lämnade aktieägartillskott jämte ränta till 883 134
(852 279) tkr i form av betalningsutfästelser. Inga utdelningar har mottagits under 2007.
Räntekostnaden redovisas fr.o.m. år 2006 som finansiella kostnader och ingår därför inte
i not 23.
Vägverket innehar aktier i nedanstående bolag. Aktieköpen har finansierats med anslag till
väghållningen.						

Specifikation av innehav av 	Antal		Andel	Nominellt	Överkurs	Anskaffningsandelar i dotterföretag och
andelar i %		 belopp, kr kr		 värde totalt, tkr
intresseföretag					
Svensk-Danska Broförbindelsen					
SVEDAB Aktiebolag,					
org. nr 556432-9083, Malmö		4 000		 50		 1 000		
250		
5 000
Swedish National Road Consulting AB, 					
org. nr 556224-1652, Solna
2 000			 100		

100				

16 000

			
Not 24. Fordringar hos andra myndigheter
2007
2006
Fordringar hos andra myndigheter
869 763
747 355
Av balansposten avser 729 704 (605 594) tkr mervärdesskatt.			
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2007
41 807
1 765
19 773
220 402
283 748

2006
38 862
1 900
12 454
100 947
154 163

Avräknat mot stadsbudgeten			
Anslag (enligt anslagsavräkning)
25 152 306
17 656 545
Inkomsttitlar
-11 431 184
-11 798 431
Avräknat mot statsverkets checkräkning
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel
Uppbördsmedel m.m.
Transfereringar m.m.

-24 167 439
13 354 698
-3 073 258
448 947

-15 998 143
13 782 696
-3 494 774
613 823

Vägverket har under 2007 gjort en fördjupad avstämning och rättning av balansposten
Avräkning med statsverket. I samband med denna avstämning noterades att vissa betalningar gått i fel betalningsflöde tidigare år. En kvarvarande åtgärd som huvudsakligen är
hänförbar till förskottsinbetalda körkortsavgifter återstår att verkställa under 2008.		
		
Not 27. Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
2007
Räntekonto Vägverket
3 086 556
Räntekonto special
741 951
Summa behållning
3 828 507
(varav kortsiktigt likviditetsbehov)
(-1 803 394)

2006
3 690 210
1 419 773
5 109 983
(-1 959 442)

			
Not 28. Statskapital
2007
2006
Ingående balans
92 549 127
89 069 046
Tillförda anslagsmedel för investering
12 186 346
6 348 055
Tillförda bidragsmedel för investering
1 094 082
196 520
Kapitalförändring föregående år
-3 219 449
-3 041 747
Balanserad kapitalförändring föregående år
-152 747
-22 747
102 457 360
92 549 127
(varav externt tillförda medel)
(2 147 780)
(1 053 698)
			
Not 29. Resultatandelar i dotterföretag
och intresseföretag
2007
2006
Ingående balans
-859 637
-740 259
Resultat föregående år
85 553
-93 024
Ränta föregående år
-30 804
-26 354
-804 888
-859 637
			
Not 30. Balanserad kapitalförändring		
						
		
2007		Föregående års
2006
			 kapitalförändring		
Balanserat resultat uppdragsverksamhet		 224 360		
133 045
91 315
Balanserat resultat av Stockholmsoch Göteborgsprojekten		 -812 491		
-101 568
-710 923
Balanserad kapitalförändr avseende
Stockholms- och Göteborgsproj.		
-		
22 747
Balanserat resultat avgiftsfinansierad
verksamhet		 -145 674		
-6 323
-139 351
Balanserat resultat räntekonto		 145 376		
15 116
130 260
Balanserat resultat ränta bidragsmedel		 52 030		
33 737
18 293
Balanserat resultat lånefinansierade bidrag		-1 694 946		
-170 187
-1 524 759
Balanserat resultat väganläggningar
förgävesprojektering lånefinansierat		 -659 342		
182 482
-841 824
Balanserat resultat väganläggningar
förgävesprojektering anslagsfinansierat		 -101 290		
-101 290
Balanserat resultat väganläggningar
Svinesundsbron		 11 542		
902
10 640
Balanserat resultat enskilda vägar		 -580 306		
-23 106
-557 200
-3 560 740		
-37 192
-3 500 801
		
				
- Föregående års resultat avskrivning väganläggningar (-3 250 111) tkr har överförts
till balansposten Statskapital. 				
- Föregående års resultat dotterföretag och intresseföretag (-54 749) tkr tillförs
balansposten Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag.		
- Föregående års resultat avseende bidrag för investering vägobjekt (1 121 186) tkr
tillförs balansposten Statskapital.			
- Balanserad kapitalförändring Stockholms- och Göteborgsprojekten har delposten
balanserat resultat avskrivning väganläggningar (-152 747) tkr överförts till Statskapital
- Posten Balanserat resultat avgiftsfinansierad verksamhet innehåller ett underskott
på 230 000 tkr på grund av de före år 2001 förskottsinbetalda körkortsavgifterna. 		
			

Not 31. Fonder
2007
2006
Skyltfonden			
Ingående balans
28 850
41 464
Årets förändring 1
-1 094
-12 614
Utgående balans
27 756
28 850
Bilskrotningsfonden		
Ingående balans
190 722
Årets förändring 1
-172 724
Utgående balans
17 999
Summa fonder

45 755

333 797
-143 075
190 722
219 573

1. Årets förändring specificeras i not 11 Avsättning till/upplösning av fonder m.m.		
Balanserade medel avseende personliga skyltar, 27 756 (28 850) tkr, disponeras främst
för trafiksäkerhetsändamål. Bilskrotningsfonden, 17 999 (190 722) tkr, består av saldo
mellan ackumulerade avgiftsinbetalningar vid nybilsförsäljning och premieutbetalningar vid
skrotning av fordon. Fonden administreras för Naturvårdsverkets räkning.
		
Not 32. Avsättningar för pensioner
och liknade förpliktelser
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

2007
19 402
-955
18 447

2006
15 346
4 056
19 402

Avser avsättning till delpensioner. Under år 2007 har 19 776 (18 685) tkr betalats ut i
delpensioner.			
		
Not 33. Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans lån Riksgäldskontoret
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar

2007
19 641 896
1 990 000
-8 601 810
13 030 086

2006
18 355 907
2 257 500
-971 511
19 641 896

Beviljad låneram

22 550 000

20 900 000

11 250 086
1 780 000
13 030 086

17 787 896
1 854 000
19 641 896

Lån upptagna för finansiering av
Väganläggningar
Övriga anläggningstillgångar

			
Not 34. Övriga lån
2007
2006
Förskotteringar från kommuner
1 261 947
1 184 985
			
Not 35. Övriga skulder
2007
2006
Personalens källskatt
85 940
76 984
Innehållna garantibelopp
346 995
459 943
Felparkeringsavgifter
38 675
49 961
1
Övriga skulder
1 191 180
1 084 920
		
1 662 791
1 671 808
1. Varav 883 134 (852 279) tkr avser betalningsutfästelse till SVEDAB.		
			
			
Not 36. Periodavgränsningsposter
2007
2006
Upplupna kostnader för anställda (semesterlöneskuld)
256 758
250 245
Upplupna kostnader för anställda (övrigt)
210 422
205 723
Upplupna kostnader myndigheter
30 855
7 709
Upplupna kostnader för marklösen
307 516
368 833
Upplupna räntekostnader
341 585
394 281
Övriga upplupna kostnader
1 060 221
1 138 398
		
2 207 358
2 365 189
Oförbrukade bidrag1
668 019
1 394 667
Övriga förutbetalda intäkter
Summa

11 922
2 887 298

Not 38. Kostnader
2007
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkning
18 202 548
Justering för ej likviditetspåverkande poster:		
- avskrivningar anläggningstillgångar
-331 857
- avskrivningar/nedskrivningar väganläggningar
-3 413 969
- resultat avyttring av anläggningstillgångar
16 637
- omklassificering av pågående anläggningstillgångar m.m.
-3 559
14 469 800

2006
16 971 565
-266 895
-3 428 879
49 299
-5 870
13 319 220

			
Not 39. Övriga intäkter
2007
2006
Övriga intäkter enligt resultaträkning
108 540
66 911
Erhållen aktieutdelning från dotterföretag
2 151
606
110 690
67 517
			
Not 40. Drift/Investering		
Vid upprättande av finansieringsanalysen har fördelning gjorts av förändringen i kortfristiga
fordringar och skulder mellan driftverksamhet och investering i väganläggningar. Av förändringen har 58 procent tillförts driftverksamhet och 42 procent investering i väganläggningar.
Till grund för fördelning ligger gjorda analyser av ändamålet med utestående fordringar och
skulder.			
		
			
Not 41. Investering i finansiella tillgångar
Avser återtaget aktieägartillskott avseende 2005.

Not 42. Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 2007
Övriga erhållna medel för finansiering
av bidrag enligt resultaträkning
166 441
Årets nettoförändring av fonder
173 818
340 259

2006
358 194
155 688
513 882

			
Not 43. Ingående överföringsbelopp/Indragning		
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget 90:2 inom utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvatlning disponerar Vägverket allt anslagssparande 2006
för anslaget 90:2 anslagspost 3 Investering för och administration av trängselskatt. Enligt
regleringsbrevsändringsbeslut 2007-11-15 (Fi2007/8991) så disponerar Vägverket inget
anslagssparande. Beloppet 171 601 tkr redovisas därför som indragning.		
Specifikation av positiva överföringsbelopp (anslagssparande) från budgetåret 2006 som
inte får disponeras av Vägverket (anslagssparande enligt årsredovisningen för föregående
år som överstiger tre procent av det årets tilldelade anslag). Dessa belopp har redovisats
som indragning på respektive anslagspost.			
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk		
2 Vägverket
30 153		
			
Not 44. Omdisponerade anslagsbelopp		
Regleringsbrevsändring enligt regeringsbeslut, daterat 2007-05-10 respektive
2007-07-05, beskrivs de omdisponerade anslags beloppen om 450 tkr respektive
5 000 tkr.			
		
			
Not 45. Anslaget 90:02 Försök med trängselskatt i Stockholm		
	I bokslutet år 2006 periodiserades kostnader för bl.a. tvistiga fakturor. Under år 2007
har tvisten avslutats och någon kostnad uppstod inte för Vägverket. Återföringen av den
periodiserade kostnaden innebär att ett kreditutfall redovisas på anslaget.		
		
			
Not 46. Anslaget 34:11 Miljöbilspremie		
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget 34:11 Miljöbilspremie, regeringsbeslut 17 daterat 2007-07-05, disponeras 50 000 tkr av Vägverket. Av anslaget får
högst 794 tkr användas för administrativa kostnader. Vägverket har under budgetåret 2007
utnyttjat 794 tkr av anslaget för administrativa kostnader.			

14 491
3 774 347

1. Beloppet avser till största delen bidrag från Stockholms stad avseende Norra länken.		
			
			
Not 37. Ansvarsförbindelser		
Ansvarsförbindelse om 0 (128 630) tkr avser Vägverket Produktions del av Konkurrensverkets yrkande på konkurrensskadeavgift.
Ansvarsförbindelse om 600 (600) tkr avser Vägverket Produktions del av Götene kommuns
yrkande på ersättning för konkurrenssamverkan avseende asfaltbeläggning.		
		
			

Not 47. Anslaget 36:1 Vägverket: Administration		
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde
22 Kommunikationer disponerar Vägverket följande anslagskrediter på anslagspostnivå för
anslaget 36:1 Vägverket: Administration.			
			
Disponibelt	Utnyttjat
1 Vägverket administration
20 800
2 Vägtrafikinpektionen
513
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Not 48. Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag		
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde
22 Kommunikationer disponerar Vägverket följande anslagskrediter på anslagspost- och
delpostnivå för anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag.			
				
Disponibelt
Utnyttjat
1 Sektorsuppgifter
51 700
2 Myndighetsutövning
30 000
3 Statlig väghållning varav 		
3.1 Investeringar i nationell plan
280 600
-7 582
3.2 Investeringar i regional plan
192 500
-190 581
3.4 Drift och underhåll
743 410
-99 544
3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar
160 800
3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
124 900
4 Bidrag varav			
4.1 Drift och byggande av enskilda vägar
70 200
4.2 Storstadsöverenskommelser
3 500
4.3 Bidrag i regionala planer
25 600
Från delposten 3.1 Investeringar i nationell plan har 274 500 tkr utnyttjats för återbetalning
av förskotteringar.			
Från delposten 3.2 Investeringar i regional plan har 220 858 tkr utnyttjats för återbetalning
av förskotteringar.			
Från delposten 3.4 Drift och underhåll har för amortering av lån avseende broar 3 758 tkr
utnyttjats för bro vid Vätö, 1 532 tkr för bro vid Rödö, 1 705 tkr för bro vid Trästa, 1 375 tkr
för bro vid Vallsundet, 2 405 tkr för bro vid Svartnora, 700 tkr för bro vid Männikö och
1 320 tkr för bro vid Hedesunda.
Från delposten 3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar har 8 258 015 tkr använts
enligt följande:			
Investering i närtid		
Göteborgsprojektet		
varav amortering av lån som finansierat förgävesprojektering
Stockholmsprojekten		
varav amortering av lån som finansierat förgävesprojektering
Väg E 6 delen Stenungssund-Ljungskile		
			

3 113 000
2 253 000
55 277
2 863 000
617 490
29 015
8 258 015

			
Not 49. Anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska
nätverk
Disponibla medel på anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk anslagspost 2.			
Resterande disponibla medel från år 2006		
1 512
Bokfört på inkomsttiteln 6511 år 2007		
39 755
Utfall anslaget 36:5 år 2007		
-39 755
		
1 512
			
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde
22 Kommunikationer disponerar Vägverket följande anslagskrediter på anslagspostnivå för
anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk.		
			
Disponibelt	Utnyttjat
Vägverket
2 268
			
Not 50. Anslaget 36:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
Enligt ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket m.m. inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer, regeringsbeslut II 1 daterat 2007-07-05, disponerar
Vägverket 447 300 tkr av anslag 36:17 ap.3. I statens koncerninformationssystem Hermes
redovisas anslag 36:17 ap.3 dels som årets tilldelning enligt regleringsbrev med 445 000
tkr samt som omdisponerade anslagsbelopp med 2 300 tkr, varvid differens uppstår mellan
tilldelningen enligt ovan angivna regeringsbeslut och de i Hermes registrerade uppgifterna.
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde
22 Kommunikationer disponerar Vägverket följande anslagskrediter på anslagspostnivå
för anslaget 36:17 Vägverket: Administration.			
			
Disponibelt	Utnyttjat
Trängselskatt: Admin - del till Vägverket
44 730
		
Not 51. Försäljningsskatt på motorfordon		
Inkomsterna under denna inkomsttitel periodiseras och överförs av Ekonomistyrningsverket i samband med räkenskapsårets avslut till inkomsttitel 1492 Försäljningsskatt på
motorfordon.			
		
Not 52. Fordonsskatt
Inkomsterna under denna inkomsttitel överförs av Ekonomistyrningsverket i samband med
räkenskapsårets avslut till inkomsttitel 1471 Fordonsskatt.			
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Not 53. Vägavgifter		
	Inkomsterna under denna inkomsttitel överförs av Ekonomistyrningsverket i samband med
räkenskapsårets avslut till inkomsttitel 1472 Vägavgifter.			
		
			
Not 54. Trängselskatt		
	Inkomsterna under denna inkomsttitel överförs av Ekonomistyrningsverket i samband med
räkenskapsårets avslut till inkomsttitel 1473 Trängselskatt.			
Övriga finansiella villkor			
För räntekonto Vägverket har krediten på 1 713 342 (1 637 283) tkr inte utnyttjats under
året.		
Räntekontokredit på 100 000 (100 000) tkr vardera för projekt inom ramen för de nya trafiklösningarna i Stockholm och Göteborg har maximalt under året utnyttjats för Stockholmsprojektet med 131 958 (105 539) tkr och för Göteborgs projektet med 80 847 (95 261) tkr.
Lån från kommuner och enskilda för finansiering i väganläggning har upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för 2007 anger.			
Av de ackumulerade disponibla räntemedlen om 195 056 (145 376) tkr har Vägverket
utnyttjat 6 086 (0) tkr för verksamhet.
Vägverket har enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007 från anslagsposten 36:2 Väghållning och statsbidrag delposten ap.1 Sektorsuppgifter utbetalat ett organisationsstöd
till NTF på 25 000 (25 000) tkr.			
Utnyttjande av disponibla anslagskrediter redovisas i not 47–50.
			
Sammanställning av finansiella villkor	Maximerat	Utnyttjat
belopp,
belopp,
mnkr
mnkr
Lån i Riksgäldskontoret för väginvesteringar			
Prioriterade vägobjekt
Ram för övriga väginvesteringar
20 500
11 250
Summa lån i Riksgäldskontoret för väginvesteringar 20 500
11 250
Övrigt
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret för
anläggningstillgångar
Totala lån i Riksgäldskontoret

2 050
22 550

Den sammanlagda skulden för de av Vägverket
och regeringen godkända förskottringarna får ej
överstiga 30 procent av de under året beviljade
anslagsposterna 3.1, 3.2, 3.5 och 3.6. Maximerat
belopp utgör enligt regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde
22 Kommunikationer.
4 376
Vägverket får ställa borgen för lånefinansierade
vägobjekt samt andra väganordningar i anslutning
till dessa vilka skall finansieras med avgifter (Ram).
500
		

1 780
13 030

1 268

-

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTAT I UPPDRAGSVERKSAMHETEN
Årets resultat av uppdragsverksamheten i affärsenheterna uppgår till 107 700 tusen kronor.
Årets resultat av den övriga uppdragsverksamheten uppgår till -30 977 tusen kronor.
Vägverkets styrelse och generaldirektör föreslår att
• det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten i affärsenheterna om 104 650 tusen kronor
balanseras i ny räkning.
• det ackumulerade resultatet av den övriga uppdragsverksamheten om 196 433 tusen kronor
balanseras i ny räkning för att disponeras till trafiksäkerhetsåtgärder.

Stockholm den 14 februari 2008

Regeringen
Näringsdepartementet

2008-03-12

Revisionsberättelse för Vägverket
Riksrevisionen har granskat Vägverkets årsredovisning, beslutad 2008-02-14, för räkenskapsåret 2007.
Myndighetens ledning ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och författningsenligt. I ansvaret
ingår att se till att regeringen får en tillförlitlig återrapportering av verksamheten i årsredovisningen.
Det är Riksrevisionens ansvar att enligt god revisionssed granska myndighetens årsredovisning. Granskningen sker i syfte att bedöma om årsredovisningen
och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning
följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta
innebär att revisionen har planerats och genomförts i
syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida
årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har
sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner
och förvaltningsbeslut.

Riksrevisionen bedömer att genomförd revision har
gett tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för
nedanstående uttalande.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
förordningen om myndigheters årsredovisning och
budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut för
myndigheten.
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt
väsentligt är rättvisande.
Ansvarig revisor Leif Lundin har beslutat i detta
ärende. Uppdragsledare Stefan Andersson har varit
föredragande.

Leif Lundin		

Stefan Andersson

Förslag till disposition av resultat / Revisionsberättelse
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Vägverkets styrelse

Kenneth Kvist
Ordförande

Ingemar Skogö
Generaldirektör

Elisabet Salander Björklund
Senior Executive Vice President

Carola Gunnarsson
Kommunstyrelseordförande

Lars Hultkrantz
Professor

Eva Westberg
Chefsjurist

Lars Orehall
Direktör

Jan-Evert Rådhström
Riksdagsledamot

Eva Karin Hempel
Lantbruksekonom

Lennart Andersson
Personalrepresentant SEKO
Vägverket

Tommy Aldvin
Personalrepresentant ST
inom Vägverket

Christina Eklööf
Personalrepresentant SACOföreningen vid Vägverket

Direktionen

Främre raden från vänster
Vägdirektör Christer Agerback
Direktör Verksamhetsstyrning Lena Erixon
Direktör Vägverket Support Anders Borglund
Vägdirektör Susanne Lindh
Direktör Samhälle och trafik Ann-Therese Albertsson
Personaldirektör Wiveca Dahl

Mellanraden från vänster
Ekonomidirektör Peter Funck
Vägdirektör Thomas Erlandson
Vägdirektör Caroline Ottoson
Direktör Trafikregistret Birger Höök
Direktör Förarenheten Tom Ramstedt

Övre raden från vänster
Vägdirektör Rolf Johansson
Informationsdirektör Christer Hårrskog
Generaldirektör Ingemar Skogö
Vägdirektör Håkan Wennerström
Direktör Hans Rode
På bilden saknas vägdirektör Lena Dahlgren
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Vägverkets styrelse och direktion

Vägverket
Generaldirektör Ingemar Skogö
781 87 Borlänge
Telefon 0771-119 119
Telefax 0243-758 25
Texttelefon 0243-750 90
E-post vagverket@vv.se

HUVUDKONTORET

REGIONER

STÖD- OCH
UTVECKLINGSENHETER

Vägverket Region Norr
Vägdirektör Lena Dahlgren
Box 809
971 25 Luleå
Telefon 0771-119 119
Telefax 0920-24 38 30
E-post vagverket.lul@vv.se
Vägverket Region Mitt
Vägdirektör Caroline Ottoson
Box 186
871 24 Härnösand
Telefon 0771-119 119
Telefax 0611-441 11
E-post vagverket.har@vv.se
Vägverket Region Mälardalen
Vägdirektör Christer Agerback
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Telefon 0771-119 119
Telefax 016-15 70 05
E-post vagverket.esk@vv.se
Vägverket Region Stockholm
Vägdirektör Susanne Lindh
171 90 Solna
Telefon 0771-119 119
Telefax 08-627 09 23
E-post vagverket.sto@vv.se
Från och med den 1 maj 2008
Vägdirektör Christer Agerback
Vägverket Region Väst
Vägdirektör Håkan Wennerström
405 33 Göteborg
Telefon 0771-119 119
Telefax 031-63 52 70
E-post vagverket.got@vv.se
Vägverket Region Sydöst
Vägdirektör Rolf Johansson
551 91 Jönköping
Telefon 0771-119 119
Telefax 036-16 16 18
E-post vagverket.jon@vv.se

Vägverket
781 87 Borlänge
Telefon 0771-119 119
Telefax 0243-758 25
Texttelefon 0243-750 90
E-post vagverket@vv.se

Vägverket
Samhälle och trafik
Direktör Ann-Therese Albertsson
Adressuppgifter se Huvudkontoret
Vägverket
Vägverket Support
Direktör Anders Borglund
Adressuppgifter se Huvudkontoret

AFFÄRSENHETER
Vägverket Produktion
Direktör Per-Olof Wedin
781 87 Borlänge
Telefon 0243-942 00
Telefax 0243-942 10
E-post vagverketproduktion@vv.se
Vägverket Konsult
Direktör Jan Colliander
781 87 Borlänge
Telefon 0771-159 159
Telefax 0243-943 40
E-post vagverket.kons@vv.se

RESULTATENHETER
Förarenheten
Direktör Tom Ramstedt
781 87 Borlänge
Telefon 0771-119 119
Telefax 0243-758 25
Texttelefon 0243-750 90
E-post vagverket@vv.se
Trafikregistret
Direktör Birger Höök
701 88 Örebro
Telefon 0771-119 119
Telefax 019-26 26 12
Texttelefon 0243-750 90
E-post vagverket.ore@vv.se
VUC Vägsektorns
Utbildningscentrum
Direktör Anne-Marie Snäll
781 87 Borlänge
Telefon 0771-119 119
Telefax 0243-758 76
Texttelefon 0243-750 90
E-post vagverket.vuc@vv.se

Vägverket Färjerederiet
Direktör Anders Werner
Box 51
185 21 Vaxholm
Telefon 0771-65 65 65
Telefax 08-544 415 10
E-post vagverket.farjerederiet@vv.se

INTERNA RÅD
Produktionsrådet i Vägverket
Produktion
Konsultrådet i Vägverket Konsult
Rederirådet i Vägverket Färjerederiet
Utbildningsrådet i VUC Vägsektorns
Utbildningscentrum
Vägverkets Skiljeråd

AV VÄGVERKET
FÖRVALTADE BOLAG
SweRoad AB
Swedish National Road
Consulting AB
Box 4021
171 04 Solna
Telefon 08-799 79 80
Telefax 08-29 46 89
E-post sweroad@sweroad.se
Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB
Box 4044
203 11 Malmö
Telefon 040-660 98 80
Telefax 040-660 98 89
E-post svedab@svedab.se

Vägtrafikinspektionen
Direktör Lars Bergfalk
Box 267
781 23 Borlänge
Telefon 0243-780 00
Telefax 0243-783 30
E-post
kontakt@vagtrafikinspektionen.se
Rådgivande delegationen
för yrkestrafikfrågor
Vägverket (ordförande)
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Länsstyrelserna
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svenska Taxiförbundet
Svenska transportarbetareförbundet
Sveriges Åkeriföretag
Transportgruppen
Sveriges Kommuner och Landsting
Näringslivets Transportråd
Konsumentverket
Konkurrensverket
Svenska Lokaltrafikföreningen, SLTF

Vägverket Region Skåne
Vägdirektör Thomas Erlandson
Box 543
291 25 Kristianstad
Telefon 0771-119 119
Telefax 044-19 51 95
E-post vagverket.kri@vv.se

Adresser och kontaktinformation
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Vägverket
781 87 Borlänge
www.vv.se vagverket@vv.se
Telefon: 0771-119 119. Textelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.

