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Kort om 2008

• Trafikarbetet har minskat med 0,9 procent för personbilar men är 
oförändrat för tunga fordon.

• 9 826 miljoner kronor investerades i vägnätet, varav 1 251 miljoner 
kronor satsades på riktade åtgärder i syfte att öka trafiksäker-
heten på de statliga vägarna.

• Ytterligare 230 km av de mest trafikerade vägarna blev mötes-
separerade. Totalt finns nu cirka 4 000 km mötesseparerad väg, 
varav cirka 1 950 km 2+1-väg.

• 420 personer (preliminära siffror) omkom till följd av olyckor på 
vägen. Cirka 3 730 skadades svårt enligt polisens rapporter.

• Cirka 277 000 personbilar nyregistrerades.
• Cirka 635 000 körkort utfärdades. 
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Vägverkets hållbarhetsredovisning omfattar all hållbarhetsinformation 
i Vägverkets årsredovisning 2008 och Vägverkets hållbarhetsredovis-
ning 2008. Båda dokumenten behöver läsas för att få en samlad bild av 
Vägverkets arbete med hållbar utveckling. Global Reporting Initiatives 
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GRI-relaterad information.

läs mer om utvecklingen i vägtransportsystemet och Vägverkets 
verksamhet i Vägtransportsektorn – Sektorsrapport 2008.



kundorienteringen i kollektivtrafi kbranschen. Detta 
har lett till att de fem viktigaste aktörerna i kollektiv-
trafi kbranschen har tagit initiativ till ett handlings-
program där de anger branschens egna åtaganden för 
kollektivtrafi ken fram till år 2020.  

Den 1 januari 2009 fi ck mer än hälften av Vägverkets 
anställda nya arbetsgivare. Trafi kregistret, stora delar 
av myndighetsutövningen och Vägtrafi kinspektionen 
gick upp i den nybildade Transportstyrelsen och cirka 
650 anställda vid Vägverket fi ck ny anställning i denna 
nya myndighet.  

Vägverket Produktion med omkring 2 500 anställda 
blev vid årsskiftet Svevia AB, ett av staten helägt bolag
under Näringsdepartementet. Vägverket Konsult med 
cirka 500 anställda bildade tillsammans med Ban-
verket Projektering det nya konsultbolaget Vectura 
Consulting AB, som sammanlagt har nästan 1 000 
anställda. 

Samarbetet med Banverket utvecklas positivt. Under 
året har en gemensam löneadministration införts. Våra 
gemensamma utredningar pekar på att det fi nns goda 
förutsättningar för ett fördjupat samarbete också på 
andra områden, med kostnadsbesparingar som följd, 
det vill säga mer pengar till järnväg och väg och dess-
utom bättre service till trafi kanterna.

Vägverket har strävat efter att göra de goda resorna 
möjliga år 2008. Tillgängligheten och transportkvali-
teten har stärkts i fl era avseenden och jämställdhets-
integreringen har fortsatt. Detta samtidigt som trafi k-
säkerheten blivit markant bättre och miljöpåverkan 
minskat. Genom aktivt samarbete med våra leveran-
törer och samarbetspartner kan vi fortsätta att för-
bättra våra resultat för att möta de nya utmaningarna 
som kommer.

Borlänge den 16 februari 2009

Ingemar Skogö

GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR
Verksamhet i en föränderlig värld

infrastrukturen.  Trafi kinformation och trafi kledning 
med kommunikation mellan fordon och mellan fordon 
och infrastruktur kommer att vara nödvändiga fram-
gångsfaktorer för att klara framtidens trafi k.

Vi är fortfarande långt från målet om en halvering 
av dödsolyckorna jämfört med år 1996, även om årets 
utfall är en väsentlig förbättring. 
 Antalet dödade i trafi ken beräknas bli 420, vilket är 
det lägsta dödstal som Sverige haft sedan år 1945.
Samarbetet inom ramen för nollvisionen har tagit 
stora steg framåt, bland annat med Volvo och före-
tagets vision att ingen ska dödas eller skadas allvar-
ligt i en årsmodell 2020 eller senare. Samarbete mellan 
fordonstillverkare och infrastrukturmyndigheter ger 
således nya möjligheter. 

Vägtrafi kens utsläpp av koldioxid har under 2008 
minskat med cirka 500 000 ton (2 procent), vilket gör 
att förra året bryter trenden mot ökande utsläpp. 
Vägverket har bidragit till denna positiva utveckling 
genom att verkets åtgärder minskat utsläppen med 
72 000 ton. De viktigaste skälen till minskningen var 
energieffektivare fordon och en ökad andel biobränsle 
samtidigt som trafi ken minskade något, vilket också 
bidrog. Utsläppen måste minska kraftigt i framtiden 
vilket är en av våra stora utmaningar. Det arbetet krä-
ver både långsiktighet och internationell samverkan, 
men 2008 års resultat visar att Vägverket på ett verk-
ningsfullt sätt kan bidra till klimatarbetet.

Växthusgasernas klimatpåverkan leder också till 
nya problem och uppgifter. Vi måste vara förberedda 
på kraftigare vattenfl öden, starkare vindar och mer 
extrema temperaturer, både värme och kyla.  Vi behöver 
därför säkerställa att vägar, broar och tunnlar klarar 
dessa ökade påfrestningar. Problemen är desamma i 
hela Europa. Vägverket har ett omfattande samarbete 
med vägmyndigheter i andra länder för att öka kun-
skapen om lämpliga motåtgärder. 

Vid årsskiftet presenterades slutdokumentet för 
Koll framåt, det nationella programmet för kollektiv-
trafi kens utveckling som drevs av Banverket och Väg-
verket. Verken har arbetat med samordning av system 
för information, bokning och biljetthantering, använd-
bara bytespunkter och hållplatser samt samordning 
av insatser för att öka den funktionella kvaliteten och 
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verksamhet har förbättrats enligt fl ertalet indikatorer. 
Trafi kanterna ger oss högre betyg, även om det fortfa-
rande fi nns stort förbättringsutrymme.  Arbetet med 
jämställdhetsintegrering i verksamheten fortsätter. 
Bland annat arbetar vi med att öka andelen kvinnor i 
samrådsgrupper när vi bygger vägar samt i lednings- 
och projektgrupper. 

Av sammanlagt 18 indikatorer visar 11 på att de 
uppställda målen har uppnåtts och fyra att målen inte 
nåtts. Positivt är att vägtransportsektorn minskat sina 
koldioxidutsläpp, negativt är att tillgängligheten för 
medborgare och näringsliv mellan regioner försämrats.

Denna årsredovisning har som bilaga vår hållbar-
hetsredovisning för år 2008. Vi redovisar där sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter på vårt arbete. 
Det är den första sammanhållna redovisningen av 
Vägverkets arbete för hållbar utveckling.

Under september började ett nytt hastighetsgräns-
system att införas, efter omfattande arbete för att 
utveckla principer för hastighetsgränserna och att 
informera om dem.  Allmänheten har så här långt i 

huvudsak varit positiv till förändringarna. 
 Förbifart Sala öppnades under hösten, ett pro-

jekt med stor betydelse för bland annat Dalarnas 
regionala utveckling. Ytterligare etapper av E6 
har färdigställts under året (Småröd–Håby och 
Värmlandsbro–Hogdal). Nu återstår cirka 

40 km av E6-utbyggnaden genom Bohuslän. 
Flera förbättringar har också färdigställts 

på E18 och ett antal regionala vägar har 
byggts ut.

 Effektiviteten i vägtransportsyste-
met minskas i dag bland annat genom 

olyckor med tung trafi k, som 
leder till ett antal total-
stopp på det nationella 
vägnätet. Detta är oro-
ande, och därför behöver 

dialogen med polis och 
försäkringsbolag fördjupas 

ytterligare.  Vägverket satsar på 
snabb utveckling av informationsteknik 

(ITS) för att effektivisera utnyttjandet av 

Förutsättningarna för Vägverkets verksamhet ändras
i en allt snabbare takt. Samhället påverkas av befolk-

ningsförändringar och fl yttmönster 
samtidigt som det pågår stora 

förändringar i hur den offent-
liga verksamheten på trafi kom-
rådet ska utformas. Det stäl-
ler krav på att Vägverket är 
fl exibelt samtidigt som vi ska 
se till att trafi ken på vägarna 
fungerar effektivt, säkert och 

med så låg miljöpåverkan 
som möjligt. 

 Har vägtrafi ken 
blivit effektivare år 
2008 jämfört med åren 
dessförinnan? Resulta-

tet av vår 



6 7

Sammanfattande bedömning 
av årets resultat 

Måluppfyllelsen har bedömts efter de kriterier Väg-
verkets styrelse beslutat.

Kommentar till måluppfyllelse 2008 redovisas inom 
varje målområde.

Mål I reGlerInGSbreVet 2008 reSultAt

 

tillgängligt transportsystem

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt mellan regioner och omvärlden skall successivt förbättras. Ej uppfyllt

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden skall öka. Delvis uppfyllt

Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik, skall öka. Senast 2010  

bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Uppfyllt

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. Uppfyllt

 

hög transportkvalitet

Vägverket skall genom sina samlade åtgärder under 2008 förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med 2007. Ej 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 trafikolyckor under 2008 minskar med minst 20 personer jämfört med 2007. Regeringen avser att fastställa nya trafiksäkerhets- 

mål under 2008. Ej uppfyllt

Åtgärder som syftar till att förbättra barns och ungas trafiksäkerhet skall prioriteras. Uppfyllt

 

God miljö

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

60 000 ton under 2008. Uppfyllt

Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till att antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger  

de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder minskar. Uppfyllt

Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till att antalet konsumenter med skyddad dricksvattentäkt ökar. Uppfyllt

Halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet skall inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKN). Ej uppfyllt

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. Delvis uppfyllt

 

jämställdhet

Övriga transportpolitiska etappmål skall följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppfyllt

 

Övriga mål och återrapportering

Avgifterna inom den offentligrättsliga verksamheten får öka med högst nettoprisindex (NPI) minus en procentenhet. Uppfyllt

Produktiviteten för drifts- och underhållsverksamheten skall öka. Uppfyllt

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

i sin beställarroll bidra till en väl fungerande marknad för anläggningsentreprenader. Delvis uppfyllt

Det finns inga separata mål för regional utveckling för 2008.

[Fig.1]  SAMMAnStällnInG AV reSultAt FÖr åretS VerkSAMhetSMål I reGlerInGSbreVet

Vägverkets bedömning av måluppfyllelsen för årets 
verksamhetsmål i regleringsbrevet är att 11 mål är 
uppfyllda, 3 mål delvis uppfyllda samt 4 mål ej upp-
fyllda. [Fig. 1]

1. Insamling, sammanställning och prioritering av behov och krav  
 från kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner samt identi- 
 fiering av behov av nya tjänster och utveckling av nya tjänster. 
2. Planering, upprustning och utbyggnad 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.

Sammanfattande bedömning av årets resultat Sammanfattande bedömning av årets resultat

Verksamhetsvolym och finansiering

Vägverkets verksamhetsvolym uppgick brutto till  
25,7 (23,1) miljarder kronor under år 2008.

Fördelningen av verksamhetsvolymen mellan pro-
cesser var för fånga kundbehov1 0,2 (0,2) miljarder, 
förbättra transportvillkoren2 10,5 (9,2), erbjuda rese-
möjligheter3 1,9 (1,6) och stödja under resa4 9,8 (9,3). 
Extern uppdragsverksamhet uppgick brutto till 3,2 
(2,9) miljarder kronor. 

Verksamheten finansierades av anslag med 31,7 
(25,2) 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. 
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Fakta om transportsektorn  

Utvecklingen av Sveriges ekonomi och befolkning har 
stor inverkan på transporterna. Trots det ekonomiska 
läget under hösten ökade Sveriges BNP under 2008 
med cirka 0,81 procent och befolkningen med cirka 
0,792 procent. Trafikarbetet på de statliga vägarna 
minskade med 0,9 procent för personbilar, för den 
tunga trafiken har igen ändring skett.  

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

Persontransportarbete: Den totala ressträckan för alla  
personer (personkilometer). 

Godstransportarbete: Den totala mängden fraktat gods  
multiplicerat med antal kilometer (tonkilometer).
 
 

Transporter i Sverige
 
Vägtrafiken står för 86,6 procent av persontransport-
arbetet i Sverige. Bantrafiken står för 10,2 procent och 
luftfarten för 2,6 procent. Persontransportarbetet med 
personbil på väg har minskat något och persontrans-
portarbetet med tåg har ökat något i jämförelse med 
2007. [Fig. 2]

Persontransportarbetet har sedan 1999 ökat med 7,2 
procent på väg, med 37,9 procent med bantrafik och 
med 21,5 procent till sjöss men har minskat med 3 pro-
cent med flyg. Under 2008 minskade persontransport-
arbetet på väg med 0,7 procent och med 0,2 procent till 
sjöss jämfört med 2007. Däremot ökade persontrans-
portarbetet med flyg samma period med 4,2 procent 
och bantrafiken med 6,4 procent.

Av det totala godstransportarbetet svarade vägtrafi-
ken 2008 (1999) för 40,5 (42,1) procent, sjöfartstrafiken 
för 36,9 (36,3) procent och järnvägstrafiken för 22,6 
(21,6) procent. [Fig. 3]

 

Vägtrafik
 
Trafikarbetet med personbil minskade under 2008 med 
1,1 procent. Sedan 1999 har trafikarbetet dock ökat 
med 8 procent. Trafikarbetet med buss har minskat 
med 12,7 procent sedan 1999. Trafikarbetet med motor-
cykel har nästan fördubblats från 1999 till 2008. Från 
2007 till 2008 var ökningen 2 procent.

 Trafikarbetet med lastbil har ökat med 38,5 procent 
sedan 1999. Fördelat på lätta och tunga lastbilar var 
ökningen 53,2 respektive 21 procent. För lätta lastbilar 
har trafikarbetet ökat proportionerligt under senaste 
tioårsperioden. Det beror dels på en ökad försäljning 
av lätta lastbilar, dels på att personbilar registrerats 
om till lätta lastbilar. [Fig. 4]

[Fig.4]  trAFIkArbete, MIljoner FordonSkIloMeter 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Personbil 58 931 59 654 60 247 61 961 62 549 62 971 63 188 62 979 64 390 63 658

Lätt lastbil ≤ 3,5 ton 4 496 4 705 5 002 5 412 5 656 5 909 6 191 6 403 6 788 6 890

Tung lastbil > 3,5 ton 3 808 3 894 3 963 4 095 4 118 4 155 4 230 4 337 4 591 4 608

Buss 976 945 919 927 913 890 876 872 876 852

Moped 109 119 143 160 184 201 242 283 315 337

Mc 426 468 511 578 625 674 712 755 812 828
 
Källa: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), SCB, SIKA och Vägverket. Data bygger på en reviderad trafikarbetsmodell där även den nya körsträckedatabasen används.

Sjöfart 0,6%Luftfart 2,6%
Bantrafik 10,2%

Vägtrafik, 
övrigt 10,8%

Vägtrafik, 
personbil 75,8%

[Fig.2]  TRAFIKSLAGENS ANDEL AV 
 PERSONTRANSPORTARBETET I SVERIGE 

Källa: Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

Sjöfartstrafik

Järnvägstrafik

Vägtrafik

[Fig.3]  GODSTRANSPORTARBETE I SVERIGE, 
 MILJARDER TONKILOMETER
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Källa: SIKA och Banverket.

1. Prognos från Konjunkturinstitutet.
2. Preliminär prognos från Statistiska centralbyrån (SCB) daterad  
 30 november 2008.

På det statliga vägnätet har trafikarbetet ökat med  
13 procent sedan 1999. Ökningen var störst på Europa-
vägarna, 18  procent. Under 2008 minskade trafikarbetet 
på de statliga vägarna med cirka 0,8 procent jämfört 
med 2007 (under 2007 ökade trafikarbetet med 2,8 
procent).  Trafikarbetet med personbilar på de statliga 
vägarna minskade 2008 med 0,9 procent (+ 2,4 procent 
år 2007) medan trafikarbetet för tunga fordon var oför-
ändrat.
 

AnvändAre
I snitt reser vi dagligen 40 km per person, varav 29 km 
med personbil. Män reser i genomsnitt 44 km per  
person och dag, medan kvinnor reser 35 km. Den  
totala reslängden 2008 var 108 miljarder personkilo-
meter, varav 60 miljarder för män och 48 miljarder  
för kvinnor.3 

80,3 procent av befolkningen över 18 år hade körkort 
år 2008, totalt 5,9 miljoner personer. Av kvinnorna 
hade 74,3 procent körkort och av männen 86,5 procent.

3. Inrikes resor för personer i åldern 15 – 84 år.  
 Källa: RES (mätdagsperiod 2005-10-01 – 2006-09-30). Under 2008  
 har ingen resvaneundersökning gjorts. Uppräkning har gjorts  
 utifrån befolkningsökningen. Medelreslängd och antal resor  
 per person antas vara konstant.

Fakta om transportsektorn Fakta om transportsektorn
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Fordon
Inregistreringen av personbilar och lastbilar minskade 
med 18,4 respektive 10,3 procent jämfört med 2007. Den 
största minskningen skedde fjärde kvartalet, då det 
inregistrerades 35 procent färre bilar än fjärde kvarta-
let 2007. Även antalet avställda bilar ökade i december 
2008 med 9 procent jämfört med december 2007. Antalet 
personbilar som direktimporterades 2008 var 20 896, 
vilket var 30,1 procent färre än 2007. [Fig. 5]

För motorcyklar och mopeder redovisas uppgifter 
för juni för respektive år eftersom det är under perio-
den juni – augusti varje år som flest motorcyklar och 
mopeder är i trafik. 

Av lätta fordon (personbil, lätt lastbil och lätt buss) 
drevs 80,8 procent med bensin (varav 0,3 procent el-
hybrider) och 15,7 procent med diesel. Resterande 
drevs huvudsakligen med etanol (2,9 procent) eller gas 
(0,3 procent). De tunga fordonen (tung buss och tung 
lastbil) var dieseldrivna till 96,4  procent. Resterande 
drevs med bensin (1,6 procent), etanol (0,6 procent)  
eller gas (1,4 procent). 

Andelen förnybara bränslen1 inom hela vägtrans-
portsektorn var 2008 cirka 5,0 (4,2) procent. Ökningen 
sedan 2007 beror främst på ökad användning av E85 
men även ökningen av biogas och RME/FAME bidrog. 
Bensinpriset sjönk under hösten samtidigt som priset 
på E85 höjdes, så att det från november var dyrare att 
köra en bil på E85 jämfört med bensin. Det gjorde att 
försäljningen av E85 minskade med 60 procent från 
september – oktober till november – december. [Fig. 6] 

Andelen fordon som kan drivas med alternativa 
bränslen ökar. Av alla lätta fordon som inregistrerades 
under 2008 kan 20,9 procent drivas med alternativa 
bränslen. Andelen inregistrerade lätta fordon2 som kan 

drivas med alternativa bränslen3 ökade med cirka 57,8 
procent under 2008. Knappt 20,4 (10,7) procent av alla 
fordon som inregistrerades 2008 kan drivas med alter-
nativa bränslen. Av de bilar som inregistrerades 2008 
är andelen etanoldrivna 18,8 procent, mot 8,5 procent 
år 2007. Andelen dieseldrivna bilar har dock ökat från 
40,3 procent år 2007 till 42,1 procent år 2008 trots att 
antalet inregistrerade dieseldrivna fordon totalt mins-
kat med cirka 12 000 bilar jämfört med 2007. [Fig. 7]

Mängden levererad motorbensin (exklusive låg- 
inblandad etanol) var för de första elva månaderna 
2008 cirka 6,6 procent lägre än motsvarande period 
under 2007. Detta är främst ett resultat av utbyte av 
bensindrivna personbilar och lätta lastbilar mot  
etanoldrivna.

[Fig.5]  AntAl Fordon I trAFIk I Slutet AV reSpektIVe år, AntAl tuSen

   2004 2005 2006 2007 2008

Personbil 4 116 4 157 4 207 4 264 4 285

Buss 13 13 14 13 13

Lastbil, lätt (≤ 3,5 ton totalvikt) 365 385 401 424*** 431***

Lastbil, tung (> 3,5 ton totalvikt) 75 76 79 80*** 80***

Släp 805 834 863 898 926

Terrängskoter 156 170 177 184 191

Traktor 327 327 327 324 322

Motorcykel (per 30 juni)**** 235 250 269 287 297

EU-moped klass I (per 30 juni)**** 48 72 94 118 130

Moped klass II 104** 87* 83* 80*** 78***

Källa: SIKA (om inget annat anges)

[Fig.6]  Andelen FÖrnybArA bränSlen InoM helA  
 VäGtrAnSportSektorn 

 
 2004 2005 2006 2007 2008

Andelen förnybara  
bränslen inom hela  2,4 2,6 3,5 4,5 5,0 
vägtransportsektorn, %

1. Omfattar RME (låginblandat i diesel och rent), biogas (inte natur- 
 gas) och etanol (låginblandat i bensin, i E85 och nästan rent i buss-
 bränsle). Endast den förnybara delen i bränslet räknas in.
2.  Fordon registrerade för första gången i EU. Under 2008 registrerades  
 totalt 324 023 (392 960) fordon. Cirka 66 178 (42 001) av dessa kan  
 drivas med alternativa bränslen. 
3. Omfattar samtliga bränsleslag förutom bensin och diesel.

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

[Fig.7]  Andel InreGIStrerAde Fordon per bränSleSlAG,   
               procent

lätta fordon 2004 2005 2006 2007 2008

Bensin 81,9 78,4 63,9 49,8 38,3

varav elhybrider 0,3 0,7 1,3 1,8 3,5

Diesel 15,9 18,3 27,5 40,3 42,1

Etanol 1,8 2,7 7,4 9,3 18,8

Gas 0,4 0,6 1,2 0,6 0,7

El 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

tunga fordon     

Diesel 97,2 95,6 94,5 96,7 97,1

Gas 2,5 1,9 2,7 1,9 1,7

Etanol 0,0 0,0 1,5 0,1 0,4

Bensin 0,3 2,5 1,3 1,3 0,7

[Fig.8]  bränSleFÖrbruknInG och koldIoxIdutSläpp FÖr nyA perSonbIlAr

    1995* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bensin l/100 km 9,3 8,7 8,5 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,0 7,8 7,5

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 6,3

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 7,1

CO2 g/km för bensindrivna 222 208 203 199 199 198 198 197 194 190 185 178

CO2 g/km för dieseldrivna 199 174 175 176 178 183 188 189 188 183 175 167

Totalt bensin och diesel CO2 g/km 221 204 201 197 198 197 198 197 194 189 181 174
 
Källa: Bilindustrin, ACEA, JAMA, KAMA (1995–2004) och Vägverket (2005–2008).  
Uppgifter för 2008 är preliminära.
*1995 är basår för den europeiska överenskommelsen om minskade koldioxidutsläpp från nya bilar.

[Fig. 9]  VäGlänGd och trAFIkArbete 2008

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

Vägtyp  

Motorvägar 1 860 14

Motortrafikleder 360 1

varav mötessäkrade 330 1

4-fältsväg 200 1

Vanlig väg 96 020 36

varav mötessäkrade 1 660 3

kommunala gator och vägar 41 000** 22

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL), VTI och Vägverket. 
 * Uppgifterna är avrundade. 
 ** Uppgiften avser år 2005.

[Fig. 10]  VäGlänGd och trAFIkArbete uppdelAt på  
 hAStIGhetSGränSer

 2008 2007

kategori Väglängd,  Antal Väglängd, Antal 
 km*  fordonskm km*  fordonskm   
  (miljarder)  (miljarder)

hastighets- 
gräns

120 km/tim     330 1      50 0

110 km/tim   3 400 9  5 400 13

100 km/tim   1 930 4  

90 km/tim 23 600 19 24 450 21

80 km/tim     400 1  

70 km/tim 60 860 14 60 650 14

60 km/tim       10 0  

50 km/tim   7 600 4   7 600 4

40 km/tim       10 0  

30 km/tim     260 0     250 0

Källa: SKL, VTI och Vägverket.
 * Uppgifterna är avrundade.

4. Avser total mängd levererad diesel. Det innefattar även diesel för  
 andra ändamål än som drivmedel inom vägtransportsektorn.

Mängden levererad diesel var cirka 3,1 procent högre 
de elva första månaderna 2008 än motsvarande period 
2007.4 Inom vägtransportsektorn har dieselförbruk-
ningen ökat på grund av dels ökat antal dieseldrivna 
fordon, dels ökad trafik med tunga fordon. En ökad 
inblandning av fettsyrametylestrar (FAME) i dieseln 
medförde att ökningen av levererad ren diesel dämpa-
des något. Ökningen inklusive FAME var 19,3 procent.

Bränsleförbrukningen för nya personbilar 2008  
var i genomsnitt 7,1 liter/100 km, en minskning med 
0,2 liter/100 km sedan 2007. Det är den lägsta bränsle-
förbrukningen sedan sammanställningarna startade 
1978. Den koldioxiddifferentierade fordonsskatten 
som infördes under 2006 har tillsammans med miljö-
bilspremien bidragit till den minskade bränsleför-
brukningen. Även det ekonomiska läget under andra 
halvan av 2008 kan ha påverkat bränsleförbrukningen. 
Sverige är ett av de länder i EU som har högst andel 
biodrivmedel. År 2007 var andelen 2,2 procent, jämfört 
med cirka 1 procent inom EU-länderna totalt.

Koldioxidutsläppen för nya personbilar 2008 var i 
genomsnitt 174 g/km. År 2007 var det genomsnittliga 
koldioxidutsläppet 158 g/km för nya bilar inom EU. 
[Fig. 8]

InFrAstruktur
Det svenska vägnätet består av cirka 98 400 km stat-
liga allmänna vägar och cirka 41 000 km kommunala 
gator och allmänna vägar. Förutom de allmänna 
vägarna finns cirka 76 150 km enskilda vägar med 
statsbidrag och ett mycket stort antal enskilda vägar 
utan statsbidrag, merparten så kallade skogsbilvägar. 
[Fig. 9]

Den 1 maj 2008 trädde ny trafikförordning i kraft 
som innebar att nya hastighetsgränser infördes. Under 
2008 påbörjades en översyn av hastighetsgränser, på 
statliga vägar på 90- och 110-vägar och på kommunala 
vägnätet främst i tätorter.  Översynen görs i samverkan 
med åtgärdsplaneringen för år 2010 – 2021. Tabellen 
nedan visar att förändringarna har inneburit en om-
fördelning både av väglängden med olika hastighets-
gränser och av antalet fordonskilometer per hastig-
hetsgräns. [Fig. 10]

Vid utgången av 2008 var trafikarbetet 33 miljarder 
fordonskilometer på vägar med hastighetsgräns över 
80 km/tim.

Fakta om transportsektorn Fakta om transportsektorn  
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Mål och resultat

I detta kapitel redovisas graden av måluppfyllelse1 för 
2008. En analys av måluppfyllelsen görs för varje mål.2 

 
ÖVerGrIpAnde trAnSportpolItISkt Mål 
Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet.

Förutom det övergripande målet finns sex transport-
politiska delmål som anger ambitionsnivån på lång 
sikt. De transportpolitiska delmålen finns inom  
områdena: 

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 sektorsrapport  beskrivs tillståndet  
i vägtransportsystemet och andra aktörers arbete 
mera i detalj. 

 

Tillgänglighet   
 
trAnSportpolItISkt delMål
Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet  
utformas så att medborgarnas och näringslivets grund- 
läggande 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.

tIllgänglIghet mellAn glesbygd och  
centrAlorter sAmt mellAn regIoner  
och omvärlden

 

Mål FÖr 2008
Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner 
samt mellan regioner och omvärlden skall successivt förbättras. 

resultat:    Ej uppfyllt

 
GLESBYGD OCH CENTRALORTER
Antalet människor som bor i glesbygd och som har fått 
förändrad tillgänglighet med bil till närmaste central-
ort 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 ingen fått minskad restid, medan 
cirka 73 000 personer fått ökad restid till närmsta  
centralort. Det innebär att 4 procent av dem som bor  
i glesbygd har fått ökad restid. Tillgängligheten i 
skogslänens inland är minskad.

Uppföljningen av den senaste femårsperioden visar 
en försämring av tillgängligheten, vilken inträffat under 

det senaste året. Cirka 27 000 personer har fått för-
bättrad tillgänglighet till närmaste centralort, medan 
cirka 94 000 har fått försämrad tillgänglighet. [Fig. 11]

Analys
De åtgärder som påverkar tillgängligheten i skogs-
länens inland är främst förändringar av skyltad  
hastighet och förbättringar av vägnätets bärighet.  

Den skyltade hastigheten har ändrats på många 
vägar under 2008. Hastighetsgränsen har höjts när 
vägar har byggts om och sänkts där trafiksäkerhe-
ten har varit dålig. De flesta ändringar har inneburit 
sänkningar av hastigheten och därmed en försämrad 
tillgänglighet.

1. Utfallet redovisas i möjligaste mån i tidsserier om minst fem år.  
2. För mål eller delar av mål som inte uppfylls eller delvis uppfylls  
 redovisas även planerade åtgärder. Internationella jämförelser  
 görs där så är möjligt.  

[Fig. 11]  AntAl perSoner Med MInSkAd reStId MellAn  
 GleSbyGd och centrAlorter, netto 

 2004 2005 2006 2007 2008

Antal personer som fått  
minskad restid mellan   3 000 0 3 000 0 -73 000 
glesbygd och centralorter 

3. I några fall görs ingen uppdelning i långsiktiga mål och mål för  
 verksamhetsåret. ”Mål för 2008” anger de mål i årsredovisningen  
 som måluppfyllelse ska redovisas för. 

” den skyltade hastigheten har ändrats  
på många vägar under 2008. hastighets-
gränsen har höjts när vägar har byggts  

om och sänkts där trafiksäkerheten  
har varit dålig.”

Mål och resultat – Tillgänglighet Mål och resultat – Tillgänglighet
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Bärighetsåtgärder innebär dels en förbättrad bärig-
hetsklass, så att vägen tål tyngre fordon, dels tjälsäk-
ring, det vill säga att vägen inte stängs under tjäl- 
lossning. De flesta bärighetsåtgärder har genomförts  
i norra Sverige där befolkningen är gles. Förbättringen 
påverkar därför relativt få människor. 

De förbättringar av vägnätets bärighet som har 
gjorts under året har bidragit till ökad tillgänglighet. 
Eftersom förändringar i skyltad hastighet i glesbygden 
i de flesta fall har inneburit sänkningar av hastighets-
gränsen har dock tillgängligheten mellan glesbygd och 
centralorter försämrats under året.

Planerade åtgärder
I Norrbottens och Västerbottens län sätts mitträcken 
upp för att förbättra tillgängligheten. På sträckorna 
Storuman–Tärnaby och Kiruna–Rautas genomförs 
sidoområdesåtgärder som ska leda till att hastighets-
gränsen kan höjas. Detta ska kompensera för hastig-
hetssänkningar genom det nya hastighetssystemet. 
För övrigt byggs i de delar av landet som fått försäm-
rad tillgänglighet under 2008, mitträcken på sträck-
orna Säter – Avesta och norr om Örnsköldsvik.

REGIONER OCH OMVÄRLD
Antalet människor som har fått förändrad tillgänglig-
het med bil till närmaste regionala centrum har be-
räknats. 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. Beräk-
ningen gäller de personer som har mer än en timmes 
restid till närmaste storstad och som har fått restiden 
förändrad med mer än fyra minuter.

Måluppfyllelse 
Totalt har cirka 813 000 personer fått kortare restid 
till sitt regionala centrum eller till närmaste storstad, 
medan cirka 1 133 000  personer har fått längre restid. 
Av befolkningen i hela landet motsvarar det 9 respek-
tive 13 procent.

Förändringarna berör 152 kommuner, varav flertalet 
har fått försämrad tillgänglighet. Restiden har för-
längts med mindre än 2 minuter i 57 procent av de typ-
resor till regionala centrum där restiden har förlängts. 

[Fig.12]  AntAl perSoner Med MInSkAd reStId MellAn  reGIoner och oMVärld, netto 

   2004 2005 2006 2007 2008

Antal personer som fått minskad restid mellan regioner och omvärld  210 000 210 000 520 000 1 180 000 -320 000
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[Fig.15]  tIllGänGlIGhet tIll StorStAd  
 Differens mellan 2008 och 2007 med bil

[Fig.16]  tIllGänGlIGhet tIll StorStAd  
 Vägnät 2008 med bil

[Fig.13]  tIllGänGlIGhet tIll reGIonAlt centruM  
 Differens mellan 2008 och 2007 med bil

[Fig.14]  tIllGänGlIGhet tIll reGIonAlt centruM  
 Vägnät 2008 med bil

Restidsförändringen till storstäder är i samtliga fall 
mindre än 8 minuter.

Totalt har tillgängligheten förbättrats den senaste 
femårsperioden. Cirka 3 390 000 personer har fått 
förbättrad tillgänglighet till sitt regionala centrum 
eller till närmaste storstad och cirka 1 590 000 har fått 
försämrad tillgänglighet. [Fig. 12]
 
Analys
Förändringar av tillgängligheten till närmaste regio-
nala centrum eller närmaste storstad beror på såväl 
förändrade hastighetsgränser som ombyggnader av 
vägsträckor. Höjda hastighetsgränser införs i sam-
band med att en vägsträcka byggs om till motorväg  
eller mötesfri väg. Detta har skett främst på större, 
mer trafikerade vägar. 

Under 2008 har delar av norra Sverige fått lägre 
hastigheter och därmed försämrad tillgänglighet, se 
kartor med restid. Försämringen i tillgänglighet har 
uppkommit under september och oktober månad, 
vilket tyder på att det är det nya hastighetssystem 
som införts under hösten som medfört försämringen. 
[Fig. 13 – 16]

Planerade åtgärder
Samma planerade åtgärder som ökar tillgängligheten 
mellan glesbygd och centralorter samt mellan tätorts-
områden ökar också tillgängligheten mellan regioner 
och omvärld. 

SAMMANVÄGD MÅLUPPFYLLELSE FÖR TILLGÄNG-
LIGHET MELLAN GLESBYGD OCH CENTRALORTER 
SAMT MELLAN REGIONER OCH OMVÄRLD
Under 2008 har ett antal ombyggda vägar öppnats för 
trafik. I samband med detta har tillgängligheten för-
bättrats genom kortare vägsträckor och högre hastig-
hetsgränser. Samtidigt har de nya hastighetsgränserna 
medfört att tillgängligheten försämrats för vägar som 
fått sänkta hastigheter.

Tillgängligheten i skogslänens inland är försämrad 
och även tillgängligheten mellan regioner och omvärld.

Nettot av antalet personer som fått ökade restider är 
cirka 390 000. Målet är därmed ej uppnått.

” totalt har cirka 813 000 personer fått kortare restid till sitt regionala  
centrum eller till närmaste storstad ”

tid i minuter
  - 20 – - 2
  - 2 – - 1
  -1 – - 0,5
  - 0,5 – 0,5
  0,5 – 1
  1 – 2
  2 – 20

tid i minuter
  0 – 30
  30 – 60
  60 – 90
  90 –120
  120 – 480

tid i minuter
  - 20 – - 2
  - 2 – - 1
  -1 – - 0,5
  - 0,5 – 0,5
  0,5 – 1
  1 – 2
  2 – 20

tid i minuter
  0 – 30
  30 – 60
  60 – 90
  90 –120
  120 – 480
  420 – 540
  540 –1 000

Mål och resultat – Tillgänglighet Mål och resultat – Tillgänglighet
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Internationella jämförelser
Vid en förfrågan till samtliga medlemmar i CEDR 
(Conference of European Directors of Roads) uppgav 
flera länder att de varken mäter eller följer upp till-
gänglighet på något specifikt sätt. Bland de länder 
som gör mätningar finns stora skillnader i definitioner 
och mätmetoder, vilket medför att jämförbarheten 
blir liten. Några exempel: Vejdirektoratet i Danmark 
bedömer tillgängligheten i form av hur trafikanterna 
uppfattar den. Vägförvaltningen i Finland bedömer 
ett ”smidigt och tryggt vägnät” medan man i Norge 
inte mäter tillgängligheten mellan eller inom orter. I 
Schweiz genomförs resvaneundersökningar i vilka det 
framkommit att medborgarna reser längre sträckor 
på vägnätet än tidigare.1 I England mäts bland annat 
restiden för de långsammaste resorna på det strate-
giska vägnätet (ökning med över 4 procent från 2005 
till 2008).2 Ungern mäter total restidsminskning på 
viktiga vägar.3 I Litauen är en viktig indikator längden 
väg som asfalteras.4 På Irland värderas infrastruktur-
projekt utifrån en rad kriterier, bland andra ett som 
värdesätter förbättrat transportsystem till Nordirland 
samt till Europa och resten av världen.5 

Jämställdhet 
Genom nya regler för vinterdriften ska vi bland  
annat säkerställa att busshållplatser och gång- och 
cykelvägar har hög tillgänglighet. I Skåne har vi ana-
lyserat pendlingsstråk i ett projekt. Resultatet har 
blivit att man där har prioriterat sträckor som kan 
bidra till att stärka och utveckla kvinnornas lokala 
arbetsmarknadsregioner, som är geografiskt mindre, 
före sträckor som vidgar de geografiskt större arbets-
marknadsregionerna, som främst gynnar män. 

Region Norr har studerat hur den släckta vägbelys-
ningen i Hedenäset, Övertorneå kommun, har påverkat 
invånarnas lokala livsvillkor ifråga om socialt liv, 
trygghet, rörelsemönster och trafikbeteende och om 
det finns skillnader för män och kvinnor. 

I ett pendlarprojekt i Halmstad har vi genomfört en 
jämställdhetsanalys, där vi har konstaterat att pla-
nerade åtgärder för att förbättra pendling i några fall 
gynnar kvinnor och män olika. En cykelväg appellerar 
till exempel till många av kvinnorna för att det blir 
säkrare och enklare att cykla. Även  männen välkomnar 
cykelvägens tillkomst, men för flera av dem är skälet 
att det tar bort de oskyddade trafikanterna från vägen 
och därigenom minskar risker för olyckor. 

tIllgänglIghet Inom storstAdsområden 
och mellAn tätortsområden

 

Mål FÖr 2008
Tillgänglighet inom storstadsområden och mellan tätorts-
områden skall öka.  
 
resultat:    Delvis uppfyllt

 
TILLGÄNGLIGHET INOM STORSTADSOMRÅDEN
Tillgängligheten inom storstadsområden beräknar vi 
genom att mäta trängseln i form av bilarnas hastighet 
på utvalda sträckor. Vi har sedan jämfört hastigheten 
mellan åren. Ökad trängsel innebär lägre hastighet 
och därmed försämrad tillgänglighet. Trängseln i stor-
stadsområdena är besvärande för både medborgare 
och näringsliv. Främst gäller det den tid på dygnet då 
människor reser till sina arbeten. Vi mäter regelbundet 
trängselns inverkan på tillgängligheten i Stockholm 
och Göteborg genom mätningar och beräkningar av 
ett hastighetsindex månadsvis. Mätningarna gäller 
medelhastigheter under högtrafik på ett flertal viktiga 
huvudleder. Dessa mätningar ger också indikationer 
på hur väl trafiken flyter på anslutande sidogator och 
det finmaskiga gatusystemet.

Vi har även mätt reshastigheter för utpekade pend-
lingssträckor i Göteborg och Stockholm. Dessa har 
räknats om till restid per kilometer under högtrafik för 
2007 och 2008. Ny metodik och nya datakällor började 
användas 2007, vilket innebär att utfallet för 2007 och 
2008 inte är helt jämförbart med tidigare år.

Måluppfyllelse 
I Stockholm har medelrestid och medelhastigheten 
mätts på tre pendlingssträckor under högtrafik. 
Sträckornas längd är totalt cirka 4 mil. Totalt har has-
tigheten ökat på dessa sträckor och restiderna därmed 
minskat. [Fig. 17]

I Göteborg har medelhastigheten mätts på nio vik-
tiga vägsträckor, totalt cirka 33 mil. Totalt har hastig-
heten ökat på dessa sträckor och restiderna därmed 
minskat. [Fig. 18]

I Malmö påbörjades i januari 2008 mätningar av 
medelhastigheten på fem viktiga vägsträckor, totalt 
cirka 6 mil. Eftersom inga mätningar gjordes i Malmö 
2007 går det inte att beräkna utvecklingen mellan 2007 
och 2008. Bedömningen är dock att restiderna i Malmö 
har ökat under 2008. [Fig. 19]

Analys
Sammantaget har hastigheterna ökat i Stockholm och 
Göteborg i rusningstid. För Malmö är bedömningen 
utifrån de mätningar som finns att tillgå att hastighe-
ten har minskat.

Under 2008 har konjunkturen mattats tydligt under 
hösten. Detta påverkar trafikförändringen på riksnivå 
som pekar mot en minskning på 1 procent jämfört med 
2007. 

Att trängseln i Stockholm har minskat beror på den 
minskade trafiken och en större vägutbyggnad (Norr-
ortsleden) samt några trimningsåtgärder på väg E4. 

I Göteborg har det pågått arbeten under 2008 i väg-
nätet som påverkar trafikens framkomlighet och ruttval. 
Reparationsarbeten under våren och sommaren på  
Älvsborgsbron liksom arbeten med Partihallslänken 

påverkar sannolikt medelhastigheterna. Trimnings- 
åtgärder vid bland annat Älvsborgsbron gav dock  
högre medelhastighet under hösten. Lägre sysselsätt-
ning som lett till minskad trafik kan också börja  
märkas under hösten.

För Malmö kan man dra slutsatsen att reshastig- 
heten har minskat under 2008 utifrån månadsvisa data 
från januari till oktober 2008. En del av denna minsk-
ning beror på att Malmö stad sedan sommaren har 
påbörjat en del ombyggnader på infartslederna, bland 
annat busskörfält. Det har dessutom skett en generell 
trafikökning på infarterna i Malmö som kan skattas till 
3 procent. Några åtgärder på det statliga vägnätet som 
skulle påverka hastigheten har inte genomförts.

Planerade åtgärder
I Malmö planerar man att under 2009 förbättra de 
digitala vägvisningsskyltarna. Detta ger förbättrade 
möjligheter att styra trafiken, vilket kommer att bidra 
till minskad trängsel. 

TILLGÄNGLIGHET MELLAN TÄTORTSOMRÅDEN
Förändringar av tillgängligheten mellan tätortsom-
råden 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. De nya hastighetsgrän-
serna som har införts under året har inneburit såväl 

1. Enligt Jörg Häberli, Eidg. Dept. Für Umwelt, Verkehr, Energie und 
 Kommunikation UVEK Bundesamt für Strassen. 
2. Department for Transport: Statistical Release: Congestion on  
 inter-urban roads Monthly provisional estimates Mars 2008.
3. Hungarian Ministry of Economy and Transport:  
 Unified Transportation Development Strategy 2008 – 2020.

4. Enligt Rutka, Deputy Head of Long-term Planning Division,  
 Lithuanian Road Administration.
5. National Roads Authority: Project Appraisal Guidelines,  
 mars 2008, http://www.nra.ie/Publications/ProjectAppraisal/.

[Fig.17]  reStIder FÖr pendlInGSSträckor I StockholM

Väg pendlingssträcka  Medelrestid i sekunder per kilometer, högtrafik 7 – 9

  2004 2005 2006 2006* 2007* 2008*

E4 Kista – Norrtull 68 59 68 60 63 65

E18 Hägernäs – Roslagstull 138 116 133  -  - -

E4 Bredäng – Kista 78 92 90 86 100 81

Rv 73/E4/Rv 25 Trångsund – Karlberg  - 157 133  -  - - 

Lv 222/Rv 73 Nacka – Åbyvägen 62 73 84 78 86 85

E18/E4 Hägernäs – Haga Norra 97 75 100  -  - -

E18/E4 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.18]  reStIder FÖr pendlInGSSträckor I GÖteborG

Väg pendlingssträcka Medelrestid i sekunder per kilometer, högtrafik 7 – 9 

  2004 2005 2006 2006* 2007* 2008*

E6 Kungälv – Kallebäck 67 60 54 55 54 55

E6 Lindome – Ringön 63 59 64 71 73 70

E20 – E6 Partille – Ringön 82 103 133 133 129 132

E20 – E6 Partille – Bräcke - 90 109 106 103 104

E6 Lindome – Bräcke - 57 52 56 57 54

Rv 40 – E6 Råda – Ullevi - - 71 67 72 67

Lv 158 – Lv 155 Lindås – Torslanda - - 68 71 71 69

Lv 155 – Rv 45 – E6 Hjuvik – Ullevi - - 88 86 92 78

Rv 45 – E6 Bohus – Kallebäck - - 56 58 57 57

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

[Fig.19]  reStIder FÖr pendlInGSSträckor I MAlMÖ

Väg pendlingssträcka Medelrestid i sekunder per 
  kilometer, högtrafik 7 – 9

  2008

E6 Flädie – Spillepengen 69

E22 Lund S – Drottninggatan 55

E65 Svedala – Drottninggatan 75

E6 Vellinge – Trelleborgsvägen 53

E6.01 Inre Ringvägen sydgående 46

Tabellen innehåller pendlingssträckor där trängselmätningar gjorts. Förändring av metodik 
och datakällor för beräkning. Mätningar har gjorts under september till november.
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höjda som sänkta hastighetsgränser, vilket inneburit 
både förbättrad och försämrad tillgänglighet. 

Under 2008 har vi fått både restidsförkortningar och 
restidsförlängningar på olika sträckor, vilket beskrivs 
i avsnittet om tillgänglighet till regionala centrum och 
storstäder. Beskrivningen kompletteras här med en 
särskild analys av restiderna på det nationella väg-
nätet som binder samman landets tätortsområden. 
Restiderna gäller resor med bil.

Måluppfyllelse 
Tillgängligheten mellan tätortsområden har försäm-
rats under året. De totala restidsminskningarna för 
typresorna var 39 minuter medan restidsökningarna 
var 108 minuter. Sammantaget har restiden därmed 
ökat med cirka 69 minuter. 

Restiderna har ökat mellan ett antal orter längs det 
nationella vägnätet. Bland annat har restiderna ökat 
med drygt tre minuter mellan Gävle och Sundsvall, 
med fyra minuter mellan Sundsvall och Umeå samt 
med nästan åtta minuter mellan Sundsvall och Öster-
sund. Dessa försämringar påverkar många resenärer. 
Tillgängligheten mellan tätortsområden förbättrades 
däremot under åren 2004 – 2007. 

Analys
Försämringar av tillgängligheten mellan tätortsom-
råden beror till stor del på ändrade hastighetsgränser 
genom det nya hastighetssystem som införts. Genom 
detta har det nationella vägnätet fått mer sänkta än 
höjda hastigheter och därmed försämrad tillgänglig-
het. Av de vägar som omskyltades hösten 2008 fick 91 
mil höjda hastigheter och 240 mil sänkta hastigheter. 
Se avsnittet om trafiksäkerhet, sid 30.

Under 2008 har ett antal större vägar byggts om 
medan andra vägar har försetts med mitträcke, i vissa 
fall i kombination med ändrade hastighetsgränser. Där 
hastighetsgränserna har höjts har åtgärderna bidragit 
till ökad tillgänglighet. Under året har restiderna 
minskat på cirka 100 km av det nationella vägnätet. 
Ombyggnad till fyrfältsväg har lett till att restiderna 
har minskat med 1,7 miljoner timmar, medan ombygg-
nad till mötesfri väg har minskat restiderna med cirka 
0,1 miljoner timmar.

Planerade åtgärder
Samma planerade åtgärder som ökar tillgängligheten 
mellan glesbygd och centralorter samt mellan regioner 
och omvärld ökar också tillgängligheten mellan tätorts- 
områden. 

SAMMANVÄGD MÅLUPPFYLLELSE FÖR TILL- 
GÄNGLIGHET INOM STORSTADSOMRÅDEN  
OCH MELLAN TÄTORTSOMRÅDEN
Under 2008 har tillgängligheten förbättrats i Stock-
holm och Göteborg medan den har försämrats i Malmö. 
Totalt har tillgängligheten inom storstadsområdena 
förbättrats. Tillgängligheten mellan tätortsområdena 
har däremot försämrats.

En sammanvägd totalbedömning är att målet om  
en ökad tillgänglighet inom storstadsområdena och 
mellan tätortsområdena är delvis uppfyllt.

Internationella jämförelser
Nederländerna har identifierat stora problem med  
tillgängligheten de senaste åren. Från 2008 ska fokus 
ligga på att minska restiderna från dörr till dörr, 
minska trafikstockningarna samt öka andelen resor 
som är i tid. Målsättningen är att fram till 2020 komma 
ner till 1992 års nivå för respektive mått.1 På Irland ar-
betar man med ökad tillgänglighet för särskilt utsatta 
områden i urbana miljöer. Arbetet drivs inom ramen 
för ett projekt vid namn RAPID, och resultatet bedöms 
hittills ha varit ganska positivt.2 

Jämställdhetsperspektiv
I Göteborg har man anlagt ett jämställdhetsperspektiv 
på tillgängligheten till arbetsmarknader genom att 
förbättra tillgängligheten för kortare arbetspendling  
i och runt tätorter. I Stockholm har Norrortsleden  
öppnats. Den trafikeras redan från start med kollektiv-
trafik och därför bedöms vägen påverka jämställd-
heten positivt.

tIllgänglIghet För FunktIonshIndrAde

 
Mål FÖr 2008
Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja väg-
transportsystemet, inklusive kollektivtrafik, skall öka. Senast 
2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med 
funktionshinder.
 
resultat:    Uppfyllt

 
Funktionshindrades möjligheter att resa i trans- 
portsystemet har mätts årligen från 2002 till 2005. 
Mätningarna har visat att cirka 85 procent av de  
funktionshindrade kan resa – 70 procent kan resa  
utan besvär och 15 procent med visst besvär. Andelen  
har varit oförändrad året 2002 – 2005. Under åren 
2006 – 2008 har inga mätningar genomförts.

Vägverket har också inom sektors- och väghållar-
ansvaret verkat för att förbättra möjligheten för funk-

tionshindrade att nyttja vägtransportsystemet, där-
emot har redovisningen fokuserat på direkta åtgärder 
för kollektivtrafiken.

Måluppfyllelsen 2008 bedöms utifrån andelen 
utpekade busshållplatser på statligt nationella och 
regionala vägar som är åtgärdade för personer med 
funktionshinder.

Måluppfyllelse 
I det nationellt utpekade nätet har vi under året åtgär-
dat 92 av 348 busshållplatser på det statligt regionala 
vägnätet som inte uppnått användbarhet för funk-
tionshindrade. Andelen åtgärdade blir därmed 26,4 
procent. På det statligt nationella vägnätet har 51,9 
procent av busshållplatserna åtgärdats. Antalet åtgär-
dade busshållsplatser är 69.

De busshållplatser på det statligt regionala och 
nationella vägnätet som har åtgärdats under 2008 har 
bidragit till att en större andel funktionshindrade kan 
utnyttja vägtransportsystemet. De genomförda åtgär-
derna under året innebär att målet uppfylls.

Vägverkets mål är att 100 procent av de utpekade 
busshållplatserna på de statligt regionala och natio-
nella vägarna ska vara åtgärdade 2010. Målet kommer 
sannolikt att uppnås.

Analys
Vägverket har under året särskilt inriktat åtgärderna 
på att öka tillgängligheten vid busshållplatser. Åtgär-
derna har utförts mot en fastställd kvalitetsnivå. Un-
der 2008 har vi börjat bedöma hur utpekade kollektiv-
trafikstråk inom det prioriterade nätet kan anses vara 
användbara för personer med funktionshinder utifrån 
ett antal parametrar. En helhetsbild av användbarhe-
ten för den funktionshindrade i de utpekade stråken 
utifrån ett ”hela-resan-perspektiv” kan man få genom 
att sammanställa ett antal åtgärder från olika aktörer 
inom sektorn. 

De insatser som gäller busshållplatser är en följd 
av ett regeringsuppdrag som Vägverket och Banverket 
fick tillsammans och som slutredovisades i december 
2007. Uppdraget bestod av att ta fram ett nationellt 
handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga 
utveckling (Koll framåt). Särskilt utpekat i handlings-
planen var delområdet ”En kraftsamling för tillgänglig 
kollektivtrafik för funktionshindrade”.

Kollektivtrafikanläggningar har åtgärdats för perso-
ner med funktionshinder med hjälp av statsbidrag från 
Vägverket på drygt 46 miljoner kronor. 

Internationella jämförelser 
Det pågår ett samarbete mellan de nordiska länderna 
för att ta fram ett antal gemensamma indikatorer som 
gör det möjligt att mäta och jämföra hur tillgänglig-
heten för personer med funktionshinder utvecklas i 
väg- och järnvägssystemet. Under samarbetet kan kon-
stateras att Sverige och Vägverket ligger väl framme i 
arbetet med en tillgänglig kollektivtrafik.

Under 2007 sammanställde Transportøkonomisk insti-
tutt (TØI) arbetet med att öka tillgängligheten  
för funktionshindrade i samtliga nordiska länder i  
en rapport3.

tIllgänglIghet För bArn

 
Mål FÖr 2008
Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja väg-
transportsystemet skall öka. 

resultat:    Uppfyllt

 
Måluppfyllelsen mäts dels genom att föräldrar har fått 
ange om de bedömer att deras barn har en säker skol-
väg, 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 under-
sökning genomförts. Resultat från tidigare undersök-
ningar (2000, 2003 och 2006) visar att cirka 50 procent 
av föräldrarna anser att skolvägen är säker.

1. Veerkenwaterstaat, Nederländerna Policy Framework for  
 utilisation – A pillar for better accessibilty 2008.
2. National Roads Authority Project Appraisal Guidelines Appendix  
 21, 2008, http://www.nra.ie/Publications/ProjectAppraisal/.

3. 926/2007, ”Policies, legal framworks and other means for improving  
 accessibility of public transport systems in Nordic countries”.
4. Kravet för måluppfyllelse är 2 000 barn.

[Fig.20]  trAFIkSäkerhetSåtGärder SoM berÖr  
 oSkyddAde bArn 

  2004 2005 2006 2007 2008

Antal genomförda trafik- 
säkerhetsåtgärder som > 200 > 300 > 300 > 400 > 140 
berör oskyddade barn

” Vi beräknar att mer än 4 000 barn  
berörs av Vägverkets åtgärder för  

att förbättra barns skolvägar. ”

Mål och resultat – Tillgänglighet Mål och resultat – Tillgänglighet

” totalt har tillgängligheten inom stor- 
stadsområdena förbättrats. ”

Måluppfyllelse 
Situationen har förbättrats under året genom de drygt 
140 trafiksäkerhetsåtgärder som har vidtagits på det 
statliga vägnätet. Bland annat har det byggts gång- 
och cykelpassager, farthinder, nya gång- och cykelvä-
gar, handikappanpassade busshållplatser och säkrare 
övergångsställen. Vi beräknar att mer än 4 0004 (mer än 
4 000) barn berörs av Vägverkets åtgärder för att för-
bättra barns skolvägar. Sammantaget bedöms målet 
vara uppfyllt. [Fig. 20]
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Analys
De förbättringsåtgärder för barn och andelen berörda 
barn som vi kan redovisa gäller det statliga vägnätet. 
Cirka 80 procent av barnen bor i tätort och därför är de 
flesta barn berörda av det kommunala vägnätet. Ingen 
årlig mätning görs av förbättringsåtgärder och ande-
len berörda barn på det kommunala vägnätet. 

En faktor som påverkar barns möjlighet att ta sig till 
och från skolan på egen hand är det fria valet av skola, 
det vill säga om man väljer den skola som kommunen 
anvisar, en annan kommunal skola eller en fristående 
skola. En tidigare undersökning1 visar att 63 procent 
av föräldrarna bedömer att deras barn på egen hand 
kan ta sig gående eller cyklande till den skola som 
kommunen anvisar, 42 procent till en annan kommunal 
skola och 34 procent till en fristående skola. Antalet 
elever i fristående grundskolor har ökat från 20 247 
elever 1995/96 till 86 205 elever 2007/08.

På regeringens uppdrag har Vägverket utrett för-  
och nackdelar med en hastighetsbegränsning till  
30 km/tim för de som passerar en buss som stannat för 
att låta passagerare stiga på eller av – den så kallade 
30-regeln. Fem kommuner (Gotland, Linköping, Luleå, 
Kristianstad och Örnsköldsvik) har genomfört försök 
med olika åtgärder för att öka säkerheten för buss-
resenärer, framförallt för barn.2,3,4 Försöket visar att 
30-regeln ger en ökad säkerhet för bussresenärer, men 
att det behövs ytterligare åtgärder för att öka säker-
heten. Det gäller framför allt för barn på väg till eller 
från en hållplats samt under väntan vid en hållplats. 
Vägverket föreslår därför att Sverige inför en regel om 
30 km/tim för fordon som passerar en stillastående 
buss utmärkt med 30-skylt på vägar där hastighets-
begränsningen är 70 km/tim eller lägre. Vi föreslår att 
regeln ska vara fullt implementerad år 2016, då alla 
bussar där barn åker till och från skolan ska ha en 
sådan skylt.5

barnkonsekvensanalyser 
En barnkonsekvensanalys (BKA) genomförs för att 
pröva vad som är barnens bästa vid en åtgärd som rör 
barn. Analyserna är en del i att förverkliga FN:s kon-
vention om barnets rättigheter. I samband med dessa 
analyser får barnen berätta hur de rör sig på vägarna 
och vilka risker de uppfattar. Nio barnkonsekvens-
analyser har genomförts i olika projekt. Sju av dessa 
analyser gäller ombyggnad av genomfartsvägar för att 
ge utrymme åt och förbättra för gående och cyklister. 
En analys gäller byggandet av en ny trafikplats med 
anslutningsvägar till E4, konsekvenser av en indragen 
busslinje, anläggning av en gång- och cykelväg, plane-
ring av ett nytt bostadsområde samt kartläggning av 
skolskjutshållplatser. Den sista analysen handlar om 
ett försök med en lagstiftad hastighetsbegränsning till 
30 km/tim för den som passerar en buss som har stan-
nat för att släppa av eller ta upp passagerare vid en 
hållplats.

Internationella jämförelser
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 barnkonsek-
vensanalyser – jämfört med många andra länder.

Jämställdhet
En undersökning bland barn och unga i åldrarna 6 –15 
år som var bosatta i tolv slumpmässigt utvalda orter 
eller kommuner i fyra olika storleksklasser har genom-
förts. Undersökningen visar att det finns skillnader i 
vilka färdmedel pojkar och flickor använder för sina 
resor. I det totala resandet får flickor i större omfatt-
ning än pojkar skjuts med bil för sina resor medan 
pojkar cyklar i större omfattning än flickor. Det finns 
däremot ingen skillnad när det gäller andelen som går 
eller cyklar till och från skolan. En annan skillnad är 
att en större andel flickor åker på egen hand med buss, 
tåg och flyg än pojkar. 

FörFlyttnIngAr tIll Fots, med cykel och 
med buss   

 
Mål FÖr 2008
Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala 
kortväga resandet skall öka. 

resultat:    Uppfyllt

 
Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det 
totala kortväga resandet (kortare än 5 km) har analy-
serats. Analyserna visar att andelen gående har ökat 
de senaste åren, andelen cyklister har minskat något 
medan andelen bussresor är relativt konstant. Dock 
verkar andelen cyklister vara oförändrat de två  
senaste åren.

 Under 2008 har ingen nationell mätning gjorts av 
andelen resor till fots, med cykel eller med buss. Mät-
ningar av cykeltrafiken har gjorts i en del kommuner. 
Dessa mätningar kan dock inte ge underlag för att 
bedöma utvecklingen av cykeltrafiken i hela landet. 

Stockholm stad har systematiskt räknat cyklister i 
många år och på tio år har antalet cyklister ökat med 
75 procent. Under 2008 har antalet cyklister i Stock-
holms innerstad ökat med nästan 30 procent. [Fig. 21]

Måluppfyllelse 
Vägverkets och andra aktörers åtgärder bedöms ha bi-
dragit till ökade möjligheter att använda vägtransport-
systemet för förflyttningar till fots, med cykel och med 
buss. Målet bedöms vara uppfyllt.

Analys
Vägverket har under året genomfört flera åtgärder som 
har medfört förbättringar för gång- och cykeltrafikan-
ter och för bussresenärer.

Vi har under året fortsatt arbetet med att peka ut 
cykelstråk och kollektivtrafikstråk. Cykelstråk har nu 
utpekats tillsammans med 2/3 av alla kommuner och 
kollektivtrafikstråk har utpekats tillsammans med 
Banverket, kommuner och trafikhuvudmän i så gott 
som samtliga län.

Under 2008 har vi byggt cirka 70 km nya gång- och 
cykelvägar. Exempel på andra åtgärder är gångpas-
sager, tunnlar för gång- och cykeltrafik, sänkningar av 
hastighetsgränsen vid övergångsställen och alternativ 
målning för att öka utrymmet för gående och cyklister. 

Mycket arbete har lagts ner på att säkra barns skol-
vägar. Vägverket har tagit fram förslag på en ny typ av 
cykelväg – sommarcykelvägar. Detta är ett samlings-
namn för enklare cykelvägar av skilda slag och ska 
vara ett alternativ till ”ingen åtgärd”.

Ett stort antal utpekade kollektivtrafikstråk har åt-
gärdats. Statsbidrag har lämnats till kollektivtrafikan-
läggningar samt till åtgärder för förbättrad miljö och 
trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar och för 
ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Även om antalet gående, cyklister och bussresenärer 
sammantaget är relativt konstant är det rimligt att 
anta att andelen av det totala resandet har ökat i och 
med att biltrafiken har minskat. 

Internationella jämförelser
Cykeltrafikens omfattning varierar kraftigt i Europa. 
Holland och Danmark har klart högst andel. Sverige, 

Tyskland och något land till har en lägre andel och 
därefter ligger fler länder med betydligt lägre andel.

Jämställdhet
En betydligt större andel av kvinnors resor sker till 
fots eller med cykel i jämförelse med motsvarande 
andel för män. 

bIdrAg
Kollektivtrafikanläggningar, miljö och  
trafiksäkerhet
Vägverket lämnar statsbidrag enligt förordningen 
(1988:1017) om statsbidrag till vissa kollektivtrafik-
anläggningar med mera. Syftet med statsbidrag till 
investeringar i regionala kollektivtrafikanläggningar 
är att stimulera trafikhuvudmän och kommuner till 
insatser för att göra kollektivtrafiken mera tillgänglig, 
attraktiv, trygg och säker. Resenärens bästa sätts i 
fokus och hela reskedjan, från dörr till dörr, beaktas. 
Bidragen påskyndar den anpassning av kollektivtra-
fiken som krävs för att personer med funktionshinder 
ska ha möjlighet att använda transportsystemet. 
Statsbidrag till kommunala miljö- och trafiksäkerhets-
åtgärder stimulerar kommuner att vidta åtgärder inom 
dessa områden. Syftet med statsbidraget är att trafi-
kens negativa påverkan på miljön och antalet döda och 
svårt skadade ska minska.

Under 2008 har bidragen uppgått till totalt 292 mil-
joner kronor. Av detta har bidrag lämnats med drygt  
46 miljoner kronor för handikappanpassning av kol-
lektivtrafiken. Sedan 1998 har totalt 1 319 miljoner 
betalats ut för handikappanpassning. [Fig. 22]

Storstadsöverenskommelser 
Inga anslagsfinansierade bidrag har betalats ut under 
året inom ramen för de så kallade storstadsöverens-
kommelserna på grund av förseningar i den fysiska 
planeringsprocessen. Detaljplanearbetet påbörjades 
under 2007. Återstående bidrag, cirka 100 miljoner, 
avser spårväg mellan Järntorget och Lilla Torget i 
Göteborg och kommer att betalas ut när arbetet har 
färdigställts. Det beräknas bli under 2010. Göteborg 
har fått lånefinansierade bidrag, 195 miljoner kronor, 
för inköp av nya spårvagnar.            

1. Markör 2000.
2.  Vägverket. (2008). Utvärdering av 30-regeln i Örnsköldsvik – försök 
 med lagstadgad 30 km/tim vid passage av stillastående buss.  
 Publikation  2008:117. Borlänge.
3. Vägverket. (2008). Utvärdering av 30-regeln i Linköping – försök med  
 lagstadgad 30 km/tim vid passage av stillastående buss.  
 Publikation 2008:119. Borlänge.
4. Renner, L., & Anund, A. (2008). En konsekvensbeskrivning av att inte 
 tillåta på- och avstigning för skolskjutsbarn på 90/110-väg.  
 (Vägverket 2008:57). Luleå.
5.  Vägverket. (2008). Utvärdering av 30-regeln – försök med lagstadgad  
 30 km/tim för fordon som passerar en stillastående buss.  
 Publikation 2008:127. Borlänge.

[Fig.21]  Andelen reSor tIll FotS, Med cykel eller buSS AV det totAlA AntAlet kortVäGA reSor, procent

 1999 2000 2001 2004* 2006

Andel förflyttningar till fots av det totala antalet kortväga resor 40 41 43 48 52

Andel cykelresor av det totala antalet kortväga resor 20 20 17 15 16

Andelen bussresor av det totala antalet kortväga resor 2 3 3 2 3

total andel 62 64 63 65 71

Resvaneundersökningar har inte genomförts under 2002, 2003, 2005, 2007 och 2008.
* Utfallet 2004 är inte jämförbart med övriga år på grund av metodskillnader.

” under 2008 har vi byggt cirka 70 km  
nya gång- och cykelvägar. ”
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Transportkvalitet 
 

trAnSportpolItISkt delMål
En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets ut- 
formning och funktion medger en hög transportkvalitet  
för medborgarna och näringslivet.

lånGSIktIGt Mål
Kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet skall successivt 
förbättras.

 
Den belagda väglängden på det statliga vägnätet var 
vid årsskiftet 2008/2009 78 634 km eller 79,9 procent 
av den totala väglängden och 88,5 procent av den to-
tala vägytan. [Fig. 23]

Av de statliga vägarna i skogslänen är 69,0 (69,5) pro-
cent belagda, totalt 29 261 (29 443) km. I övriga landet 
är motsvarande andel 88,0 (87,6) procent, totalt 49 374 
(49 116) km. 

Som jämförelse kan nämnas att andelen belagda 
statliga vägar är 65,0 procent i Finland.

Av det statliga vägnätet är 19 831 km grusväg, vilket 
motsvarar 20,1 procent av den totala väglängden. Trafik-
belastningen avgör om en väg ska beläggas. Grusväg-
längden varierar därför över landet. 66,1 procent av 
den totala grusvägslängden finns i skogslänen.1 På  
det statliga vägnätet finns cirka 15 700 broar och ett 
tjugotal tunnlar. Vägverket prioriterar underhåll av 
broar och tunnlar.  

drIFt och underhåll
Förbättringar av transportkvaliteten beror främst på 
väghållarens åtgärder. De åtgärder som har störst be-
tydelse är drift och underhåll av vägarna. Förbättring 
och nybyggnad innebär ofta stora vinster lokalt.  

Sedan 2004 har Vägverket enligt långtidsplanen2 
prioriterat driftåtgärderna på bekostnad av främst 
underhållet av belagda vägar. Det betyder att resur-
serna i första hand går till driften och att underhållet 
får resterande resurser. Underhållet – särskilt under-
hållet av belagda vägar – blir en regleringspost. Att 
underhållsåtgärderna har varit lägre prioriterade 
jämfört med driftåtgärderna återspeglas i tillståndet 
på belagda vägar och i trafikanternas betyg på drift 
och underhåll. [Fig. 24]

Vinterdriften syftar till att hålla vägbanan fram-
komlig och trafiksäker. Drygt hälften av alla resurser 
för drift av statliga vägar används till vinterdrift, 
främst snöröjning och halkbekämpning. På tre fjärde-
delar av vägnätet tillåts snövägbanor som har en yta 
av packad snö eller is. Vägverket prioriterar skolvägar, 
busshållsplatser och gång- och cykelvägar i vinter- 
driften. Se även avsnittet produktivitet för drift- och 
underhåll sid 44. 

Jämställdhet
För nystartade dialogprojekt inom drift har vi en 
checklista för att bevaka att vi arbetar mot jämställd-
hetsmålet. Enligt regionernas uppgifter har denna 
checklista följts till 100 procent.

Kvinnor har blivit mer nöjda med drift och underhåll 
av vägarna mellan 2003 och 2007 enligt trafikantbe-
tyget,1 medan mäns värdering är oförändrad. Därmed 
har skillnaden mellan kvinnor och män utjämnats.  

[Fig.22]  StAtSbIdrAGenS FÖrdelnInG på åtGärder 

kollektivtrafikanläggningar: totalt utbetalt 2008, mnkr

Vägar, exempelvis bussgator (2,5 km) 3,5

Resecentrum (2 st) 6,2

Flygplatsanläggningar (1 st) 0,3

Busshållplatser och övriga mindre kollektivtrafikanläggningar (83 st) 35,9

Övriga kollektivtrafikanläggningar (227 st) 38,6

Fartyg 14,1

Summa kollektivtrafikanläggningar 98,6

  

åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet  
på kommunala gator och vägar:

Bulleråtgärdade bostäder, vård- och  
skollokaler (berör 2 834 personer) 11,8

Upprustning av vägmiljöer (4 st) 21

Säkrare korsningar (17 st) 21

Gång- och cykelvägar (61 km) 52,2

Separeringsåtgärder (13 st) 1,4

Transportinformatik   12,9

Övriga miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder (187 st) 26,6

Summa åtgärder för bättre miljö och trafiksäkerhet 146,9

 

Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för funktionshindrade: 

Fordon (20 st) 1,6

Terminaler (7 st) 18,7

Informations- och betalsystem (47 st) 2,7

Övriga anläggningar (gång- och cykelvägar, 
busshållplatser, handikappliftar, hissar etc.) (242 st) 23,3

Summa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken 46,3

totalt utbetalt  291,8

[Fig.23]  belAGdA VäGAr på det StAtlIGA VäGnätet 

 2004 2005 2006 2007 2008

Totalt, km 77 788 77 995 78 133 78 559 78 634

Andel, % 79,1 79,3 79,5 79,8 79,9

[Fig. 24]  koStnAder FÖr drIFt och underhåll, MIljoner kronor (lÖpAnde prISer) 

 2004 2005 2006 2007 2008

underhållstjänster     

Underhåll belagd väg 2 114 2 291 2 393 2 598 3 006

Underhåll grusväg 221 205 238 199 210

Underhåll bro, tunnel och färjeled 569 642 704 692 693

Underhåll av vägutrustning 440 432 470 528 560

Underhåll sidoområde och sidoanläggningar 64 74 95 71 83

Summa underhållstjänster 3 408 3 644 3 900 4 088 4 552

drifttjänster     

Vinterdrift 1 867 1 925 1 979 1 808 1 851

Drift av belagd väg 353 351 243 361 282

Drift av grusväg 166 165 134 137 149

Drift av sidoområde och sidoanläggning 367 408 384 402 424

Drift av vägutrustning 301 320 312 366 373

Drift av bro och tunnel 60 82 92 99 128

Drift av färjeled 398 415 445 474 497

Summa drifttjänster 3 512 3 666 3 590 3 648 3 704

Summa drift och underhåll 6 920 7 310 7 490 7 736 8 256

Summa, prisnivå 2008 8 390 8 487 8 342 8 309 8 256
 

I tabellen har Vägverkets driftindex använts. Detta index bedöms bäst spegla kostnadsutvecklingen av insatskomponenter. 

1. Skogslänen är Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands,  
 Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.
2. Nationell plan för vägtransportsystemet (NPVS) 2004 – 2015.
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vägArnAs jämnhet 
 

Mål FÖr 2008
Vägverket skall genom sina samlade åtgärder under 2008 
förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört med 2007. 

resultat:    Ej 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 trafiksä-
kerheten genom försämrad avrinning och sämre effekt 
av insatserna i vinterväghållningen. Skadorna mäts 
som spårdjup. 

Måluppfyllelse 
I skogslänen var det 90 (92) km väg med mer än 2 000 
fordon per dygn som hade ett IRI-värde över 4. Mot-
svarande längd för övriga län var 195 (208) km. Av  
vägarna med färre än 2 000 fordon per dygn var det  
4 196 (4 170) km i skogslänen och 4 965 (4 747) km i  
övriga län som hade ett IRI-värde över 4.

Ett spårdjup över 15 mm hade 294 (271) km väg med 
mer än 2 000 fordon per dygn i skogslänen och 773 
(697) km väg i övriga län. 

Totalt är andelen ojämna vägar (IRI) i stort oför-
ändrad och andelen spåriga vägar (spårdjup) har ökat 
något. Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. 
[Fig. 25 – 26]

Analys
Kostnaderna för att upprätthålla den drift- och under-
hållsstandard som anges i långtidsplanen har stigit 
avsevärt under de senaste åren. Orsaken är bland an-
nat ökade priser på insatsvaror, nya och förbättrade 
väganläggningar och högre miljö- och trafiksäkerhets-
krav. 
Beläggningsindex, som visar kostnadsutvecklingen  
för beläggningsunderhållets insatsvaror, har stigit 
med 20 (4) procent sedan 2007.

En genomlysning av drift- och underhållsverksam-
heten har gjorts under 2003 – 2004. Den har lett till ett 
antal beslut om besparingsåtgärder. Besparingarna 
har hittills inte uppvägt de ökade kostnaderna genom 
kostnadsutvecklingen.

Under 2008 saknades cirka 750 miljoner kronor för 
att upprätthålla underhållsstandarden på belagda 
vägar enligt långtidsplanen. Bristen kan dock upp-

skattas till cirka 400 miljoner kronor eftersom effek-
tiviseringar har lett till att beläggningar har fått ökad 
livslängd.  

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 i huvudsak kunnat 
upprätthållas medan spårdjupet försämrats jämfört 
med 2007. 

Andelen vägar med spårdjup över 15 mm jämfört 
med 2007 har visserligen bara ökat med 99 km väg, 
men försämringen bedöms nu vara en trend.

Kostnaderna för underhåll av belagda vägar under 
2008 var 3006 (2 598) miljoner kronor och för drift av 
belagda vägar 282 (361) miljoner kronor.  

Planerade åtgärder 
Satsningen på att öka effektiviteten inom drift- och 
underhållsverksamheten fortsätter. Forskning och ut-
veckling och intern styrning är de viktigaste verktygen 
för att nå ökad effektivitet, såväl inom Vägverket som 
hos våra entreprenörer. Fortsatt utveckling av meto-

derna för upphandling stimulerar entreprenörerna att 
ta ansvar och bidrar till en god leverantörsmarknad. 

Internationella jämförelser 
Andelen vägar med ett IRI-värde över 5 var i Sverige 
0,4 procent, jämfört med 0,2 procent i Finland. Andelen 
vägar med ett spårdjup över 15 mm var i Sverige 4,5 
procent, jämfört med 3,1 procent i Finland.

bärIghet
 

Mål FÖr 2008
Restriktioner 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 
(den högsta bärighetsklassen) har minskat med 119 km 
till 5 096 km på det statliga vägnätet. Minskningen var 
2,0 procent i skogslänen. I övriga landet har längden 
väg av lägre bärighetsklass än BK1 minskat med 5,2 
procent. [Fig. 27]

Måluppfyllelse 
Längden väg med nedsatt bärighet har minskat både 
i skogslänen och i övriga län. Totalt har både vägläng-
den och antalet dagar med bärighetsrestriktioner 
minskat i hela landet 

Antalet kilometer väg med tjälrestriktioner för tung 
trafik minskade till 3 200 (7 045) på hela det statliga 
vägnätet. Genomsnittet för 2003 – 2007 var 11 985 km. 
Restriktionerna mätt i dygnskilometer har minskat 
med 24 procent från 2007 och med 70 procent jämfört 
med genomsnittet för 2003 – 2007.

På viktiga näringslivsvägar har väglängden med 
tjälrestriktioner minskat till 1 270 (2 282) km. Genom-
snittet de fem föregående åren var 4 046 km. Restrik-
tionerna (dygnskilometer) har minskat med 29 procent 
från 2007 och 70 procent jämfört med genomsnittet för 
2003 – 2007.

Skogslänen har haft tjälrestriktioner på cirka 5 (7) 
procent av vägnätet, jämfört med i genomsnitt 14 pro-
cent de fem föregående åren. Motsvarande siffror för 

det övriga landet är 2 (7) respektive 10 procent. Rest-
riktionerna i skogslänen varade i genomsnitt 42 (52) 
dygn, jämfört med i genomsnitt 46 dygn de fem före-
gående åren. Motsvarande siffror för övriga landet  
var 47 (22) respektive 32 dygn.

Längden vägar med nedsatt framkomlighet under 
tjällossningen även för lätta fordon minskade under 
2008 från cirka 340 km till 60 km. Det beror delvis på 
bärighetsåtgärder, men främst genom en ny bedöm-
ning av behovet på de sträckor som tidigare hade  
problem. 

Sammantaget bedöms målet vara uppfyllt.  [Fig. 28]

1. Måttet Drift och underhåll av vägar allmänt, nationella vägar, 
 andel nöjda.

Övriga län ÅDT < 2 000

Skogslän  ÅDT < 2 000

[Fig.25]  ANDEL VÄGAR MED IRI > 4
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[Fig.26]  ANDEL VÄGAR MED SPÅRDJUP > 15 MM 
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[Fig.27]  VäG Med hÖGStA tIllåten bärIGhet, bk1 

Mått 2004 2005 2006 2007 2008

BK1, km 92 050 92 255 92 176 93 216 93 371

Klarar ej BK1, km  6 262 6 045 6 156 5 215 5 096

BK1, andel, % 93,6 93,9 93,7 94,7 94,8

BK1, andel i skogslän, % 90,4 90,8 90,5 92,2 92,3

[Fig.28]  nedSAtt bärIGhet på Grund AV tjälloSSnInG

 

Mått 2004 2005 2006 2007 2008

Totalt, km  
(inkl näringslivsvägar) 14 449 13 888 14 008 7 045  3 200

varav skogslän, km 7 664 7 603 5 193 2 977 2 281

Viktiga näringslivsvägar, km 5 162 4 502 4 162 2 282 1 270

Totalt, tusentals dygnskm  
(inkl näringslivsvägar) 572 518 453 246 139

varav skogslän,  
tusentals dygnskm 350 333 186 155 96

Viktiga näringslivsvägar,  
tusentals dygnskm 229 228 141 95 54

Analys
Omfattningen av bärighetsrestriktioner under tjäl-
lossningen har minskat kraftigt under 2008.

Orsakerna till minskningen är främst en mer åter-
hållsam tillämpning av restriktioner och tjälsäkring  
av vägar.

Vägverket har under året investerat 1 277 (1 274)  
miljoner kronor i bärighetsåtgärder. Åtgärderna  
består främst av förstärkning av vägar som är viktiga 
för näringslivet. Huvuddelen av investeringarna har 
avsett tjälsäkringsåtgärder.
Under året har Vägverket tjälsäkrat 432 (273) km väg. 
Sedan 2004 har 1 751 km väg tjälsäkrats. På de åtgär-
dade vägarna har risken för tjälrestriktioner normalt 
eliminerats. 

På de vägar som är viktiga för näringslivet har full 
bärighet året runt säkrats på 775 (479) km väg och 14 
(18) broar. Dessutom har 16 (459) km mindre vägar för-
stärkts för att klara lätt trafik under tjällossningen.

Internationella jämförelser
Finland har jämfört med Sverige haft en motsatt ut-
veckling. Där har restriktionerna på grund av tjälloss-
ning uttryckt i antal km under 2008 ökat med cirka 169 
procent jämfört med de närmast föregående åren.

” totalt har både väglängden och antalet 
dagar med bärighetsrestriktioner 

 minskat i hela landet.”
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stAtsbIdrAg tIll enskIldA vägAr
Under 2008 har Vägverket lämnat bidrag till drift, 
underhåll och investeringar på 76 130 (75 984) km en-
skilda vägar. Bidragen till underhåll avser bland annat 
bärighetshöjande åtgärder på vägar och broar samt 
trafiksäkerhetsåtgärder. Huvuddelen av bidragen  
avser drift och underhåll.

Vägverkets bidrag motsvarade i genomsnitt 59 pro-
cent av väghållarens kostnader, exklusive bidrag till 
färjedrift. Andelen är beräknad utifrån Vägverkets 
bedömning av kostnaden. 

En stor del av broarna på det enskilda vägnätet med 
statsbidrag har inspekterats under året. Bärighets-
klassning av dessa broar pågår. Målet är att alla broar 
ska vara bärighetsklassade senast under 2010. 

Under året har Vägverket fortsatt att samla in data 
om exempelvis bärighet och framkomlighet på vägar 
med statsbidrag för skogstransportnäringen. Insam-
lade data har registrerats i den nationella vägdataba-
sen (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 återvunnen 
asfalt.

Vägverket har hållit utbildning för väghållare till-
sammans med Riksförbundet enskilda vägar (REV) och 
Lantmäteriet vid 29 (20) tillfällen. Total deltog 1 688 
(857) personer, varav 182 (127)  var kvinnor. [Fig. 29]

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 under-
håll av enskilda vägar med anledning av körskador  
till följd av stormen Gudrun. Vägverket disponerar  

155 miljoner kronor inklusive en ökning med 30 miljo-
ner som regeringen beslutade om under 2008. Högst  
6 miljoner kronor får användas till kostnader för ad-
ministration. Hittills har vi under perioden 2005 – 2008 
betalat ut 120 miljoner av de totalt 149 miljoner kronor 
som är disponibla. 

 Vägverket har förutsatt att bidrag endast ska läm-
nas till vägar som har betydelse för allmänhetens 
framkomlighet. Vi har därför avslagit bidragsansök-
ningar när det har funnits en skylt om motortrafik 
förbjuden eller en bom. Ett hundratal av besluten om 
avslag har överklagats. Regeringen upphävde i feb-
ruari och mars ett antal av dessa beslut. Vi har därefter 
omprövat dessa ansökningar.  
 

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 trans-
portavstånd.

Det finns inga separata mål för regional utveckling för 
2008. Resultat som har påverkat den regionala ut-
vecklingen 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 utvecklingspoli-
tiken. 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 tillgo-
dose 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 för-
ändringar i tillgänglighet. Dessa förändringar påver-
kar förutsättningarna för sysselsättning och inkoms-
ter för boende i olika delar av landet. 

En fördjupad beskrivning av regional utveckling 
görs i Vägverkets sektorsrapport.

 

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

lånGSIktIGt Mål
I avvaktan på att regeringen fastställer ett nytt etappmål gäller 
nollvisionens mål att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till 
följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet som lång-
siktigt mål för verksamhetsgrenen. 
 

dödAde
Antalet dödade 2008 beräknas uppgå till 4201 (471) 
personer. 

Rådande lågkonjunktur och därmed minskad trafik 
och ändrade resmönster bedöms vara en viktig förkla-
ring till den kraftiga minskningen av antalet dödade 
jämfört med 2007 års utfall. Även i flera andra länder 
har antalet trafikdödade minskat under 2008. Andra 
faktorer som bidrar är lägre genomsnittlig reshastig-
het, ökad andel mötesseparerad väg och säkrare bilar.

Antalet dödade per 100 000 invånare 2007 uppgick 
till 5,2 jämfört med genomsnittet 7,4 för de 15 gamla 
EU-länderna. 

[Fig.29]  nyckeltAl FÖr bIdrAGSGIVnInGen tIll byGGAnde och drIFt AV enSkIldA VäGAr  

 2004 2005 2006 2007 2008

Bidrag exkl färjedrift, mnkr 615* 629** 681*** 662**** 757*****

Statens genomsnittliga bidragsandel exkl färjedrift, % 58 60 60 60 59

Bidrag färjedrift, mnkr 49 50 49 55 63

Vägverkets kostnader för administration och rådgivning, mnkr 27 30 34 34 34

Antal km bidragsberättigad väg 75 088 75 321 75 609 75 984 76 130

Antal väghållningsorganisationer 23 325 22 681 22 689 22 709 22 719 

Bidrag exkl färjedrift per km väg och år, kr 8 190 8 357  9 006  8 709 9 941

Bidrag exkl färjedrift per väghållare och år, kr 26 367 27 751 30 010 29 140 33 312 

Kostnad för administration och rådgivning per väghållare och år, kr 1 158 1 337 1 519 1 505 1 509

 * Exklusive cirka 6 miljoner kronor som disponeras av Lantmäteriverket för omförrättningar med anledning av ny anläggningslag.  
  Inklusive bidrag för akuta översvämningsskador, cirka 3 miljoner kronor, och medel från regional plan, cirka 9 miljoner kronor.
 ** Inklusive 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.
 *** Inklusive bidrag för stormskador (körskador), 39 miljoner, samt medel från regional plan, cirka 5 miljoner kronor.
 **** Exklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke bidragsvägar, cirka 33 miljoner. Inkl bidrag till statsbidragsvägar  
  för stormskador (körskador), cirka 11 miljoner, översvämningsskador cirka 1 miljon samt medel från regional plan, cirka 7 miljoner kronor.
 ***** Exklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke bidragsvägar, cirka 36 miljoner. Inklusive bidrag till statsbidragsvägar för stormskador (körskador),  
  cirka 1 miljon, översvämningsskador cirka 0,5 miljon samt medel från regional plan, cirka 6 miljoner kronor

1. Definitiva uppgifter om antalet dödade och skadade under 2008  
 finns ännu inte tillgängliga.

Mål och resultat – Regional utveckling Mål och resultat – Trafiksäkerhet
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svårt skAdAde
Under 2008 beräknas antalet svårt skadade uppgå till 
3 725 (3 824). 

Antalet svårt skadade ökade kraftigt 2002 för att se-
dan minska 2004 och åter stabiliseras. Den viktigaste  
förklaringen till de stora svängningarna är troligen 
förändringar av polisens rutiner för rapportering vid 
införandet av ett nytt olycksrapporteringssystem 
(Strada) 2003. Sedan 2007 har antalet svårt skadade 
minskat något.

Det finns ett betydande bortfall i den officiella väg-
trafikolycksstatistiken för antalet svårt skadade. Enligt 
Socialstyrelsens patientstatistik skadas årligen cirka 
11 000 så svårt att de blir inlagda på sjukhus. Patient-
skadestatistiken är dock inte tillräckligt detaljerad för 
att samtliga trafikantgrupper ska kunna särskiljas.

Ett arbete pågår med att komplettera polisens upp-
gifter i Strada med sjukvårdens. Vid utgången av 2008 
var det cirka 70 procent av landets akutsjukhus som 
registrerade vägtrafikskador i Strada. När samtliga 
akutsjukhus rapporterar kommer kvaliteten på den  
officiella statistiken att stiga betydligt. [Fig. 30]

AntAlet dödAde och polIsrApporterAde 
svårt skAdAde FördelAde eFter  
trAFIkAntkAtegorI
Jämfört med 2007 beräknas antalet dödade ha minskat 
bland samtliga trafikantkategorier, utom bland cyklis-
ter. Under den senaste tioårsperioden har det främst 
skett en minskning av antalet omkomna i bil och 
gående som omkommit. Motorcyklister är den enda 
trafikantkategori där antalet omkomna ökat under de 
senaste 10 åren. [Fig. 31]

Under de senaste fem åren har i genomsnitt 25 pro-
cent 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 pro-
cent, bland cyklister cirka 70 procent och bland gående 
cirka 60 procent.

Jämfört med 2007 beräknas antalet svårt skadade 
ha minskat bland bilister, motorcyklister och mope-
dister. Bland övriga trafikantkategorier finns inga 
större skillnader. Under senaste tioårsperioden har 
en minskning skett av antalet svårt skadade i bil och 
svårt skadade cyklister, medan antalet svårt skadade 
motorcyklister och mopedister har ökat.

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 svårt 
skadade motorcyklister och mopedister har andelen 
män varit ännu högre, cirka 90 respektive 75 procent. 
Bland mopedister skadas dock allt fler kvinnliga fö-
rare. Bland bilpassagerare har något fler kvinnor än 
män skadats svårt, 55 procent. Antalet svårt skadade 
bland cyklister och gående har varit relativt jämnt 
fördelat mellan könen.

Som tidigare nämnts finns ett betydande bortfall i den 
polisrapporterade statistiken. Enligt Socialstyrelsens 
patientstatistik är exempelvis antalet svårt skadade 
cyklister ungefär lika stort som det totala antalet svårt 
skadade bilförare och bilpassagerare. [Fig. 32 ]

AntAlet dödAde och polIsrApporterAde 
svårt skAdAde FördelAde på väghållAre 
(vägnät) 
Under 2008 beräknas 315 (345) personer ha dödats på 
det statliga vägnätet och 105 (126) på det övriga väg-
nätet1. Under 2008 minskade antalet omkomna på det 
statliga vägnätet efter att nivån har varit oförändrad 
under de fyra föregående åren. På övrigt vägnät mins-
kade antalet dödade under 2008 efter att ha stigit de 
två föregående åren. [Fig. 33] 

Antalet svårt skadade beräknas till 2 060 (2 103) per-
soner på det statliga vägnätet och 1 665 (1 721) på det 
övriga vägnätet2. [Fig. 34]
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[Fig.35]  ANTAL DÖDADE BARN I VÄGTRAFIKEN 0–17 ÅR
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[Fig.34]  ANTAL POLISRAPPORTERADE SVÅRT SKADADE, 
 TOTALT OCH FÖRDELAT PÅ VÄGNÄT
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dödAde och svårt skAdAde bArn
Under 2008 beräknas 19 (32) barn 0 – 17 år ha dödats i 
vägtrafiken, varav 2 (2) barn i åldern 0 – 6 år. På de stat-
liga vägarna beräknas 17 (20) barn ha dödats. 
Antalet dödade barn per 100 000 invånare 2007 upp-
gick till 1,6. Det ska jämföras med genomsnittet 2,33 för 
de 15 gamla EU-länderna.

Under 2008 skedde en kraftig minskning av antalet 
omkomna cyklande och gående barn. Det låga antalet 
dödade barn i personbil respektive det höga antalet 
omkomna barn på moped och motorcykel under 2007 
var troligen mera en tillfällighet. [Fig. 35]

Antalet svårt skadade barn 0 – 17 år beräknas vara 
565 (591). Under senare år har allt fler barn (främst 
15 –17 år) skadats svårt på moped. Antalet beräknas 
dock ha minskat under 2008. Fler barn skadades svårt 
som passagerare i personbil och som gående jämfört 
med 2007. [Fig. 36]

1. Varav 89 (99) på det kommunala vägnätet och 16 (27) på det  
 enskilda vägnätet.
2. Uppgifter saknas om antal svårt skadade fördelat på kommunalt  
 vägnät och enskilt vägnät.
3. Bygger på uppgifter som rapporterats från 9 av de 15 länderna.

Mål och resultat – Trafiksäkerhet Mål och resultat – Trafiksäkerhet
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Mål FÖr 2008
Vägverket skall genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhets-
åtgärder på det statliga vägnätet som leder till att antalet 
dödade i trafikolyckor under 2008 minskar med minst 20  
personer jämfört med 2007. Regeringen avser att fastställa  
nya trafiksäkerhetsmål under 2008.  
 
resultat:    Ej uppfyllt

Åtgärder som syftar till att förbättra barns och ungas trafik-
säkerhet skall prioriteras.
 
resultat:    Uppfyllt

 
sAmmAnlAgdA eFFekter Av trAFIksäker-
hetsåtgärder på det stAtlIgA vägnätet
Effekter av trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga 
vägnätet beräknas genom vedertagna effektmodeller.

Måluppfyllelse 
Åtgärder på det statliga vägnätet under 2008 beräknas 
årligen medföra 12 färre dödade och 44 svårt skadade.  
Målet bedöms ej vara uppfyllt

Mer än 140 trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts 
som berör mer än 4 000 barn. Målet bedöms vara upp-
fyllt.

Analys
Under 2008 har Vägverket påbörjat införandet av ett 
helt nytt hastighetsgränssystem baserat på ett mer 
flexibelt tiostegsystem. Det innebär att dagens hastig-
hetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 
km/tim. Hastigheten ska successivt anpassas efter hur 
säker vägen är och den grad av våld människokroppen 
tål. Målet är främst att hitta en balans mellan kraven 
på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet och positiv 
regional utveckling. Totalt har hastighetsgränserna 
sänkts på 240 mil väg, samtidigt som 91 mil väg fått 
högre gällande hastighetsgräns. [Fig. 37]

De åtgärder som vi har gjort för att öka trafiksäker- 
heten gäller främst mitträcken, räffling av mittlinje 
och trafiksäkerhetskameror för automatisk hastig-
hetsövervakning (ATK). 23 mil mötesseparerad väg har 
tillkommit under året, varav 5 mil motorväg. Drygt 
80 mil har försetts med mitträffling. 26 mil väg har 
försetts med trafiksäkerhetskameror. Utöver detta har 
vissa korsningar och sidoområden åtgärdats. Totalt 
bedöms dessa åtgärder på det statliga vägnätet årligen 
medföra 12 färre omkomna och 44 färre skadade.

Vid utgången av 2008 fanns det totalt cirka 400 mil 
mötesseparerad väg och 270 mil med automatisk has-
tighetsövervakning. På dessa vägar sker 51 (50) pro-
cent av trafikarbetet på det statliga vägnätet. 

Vid utgången av 2008 var 53 procent av trafikarbetet 
på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim mötes-
separerat. Målet är att fram till 2020 öka detta mått till 
75 procent. Mötessepareringen medför eliminering av 
frontalkollisioner men också att man kraftigt reduce-
rar riskerna för svåra singelolyckor genom förlängda 
sidoräcken. Resterande vägnät, som står för 68 procent 
av väglängden bedöms cirka 10 procent ha säkra sido-
områden.

Mer än 140 trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts 
som berör oskyddade barns säkerhet – se avsnittet om 
Tillgänglighet sid 19. [Fig. 38 – 41]

Planerade åtgärder 
Under 2009 planerar Vägverket flera åtgärder för att 
minska antalet dödade och skadade i vägtrafiken. 
Framför allt ska hastighetsgränserna på fler väg-
sträckor anpassas enligt det nya hastighetsgränssys-
temet. Närmare 100 nya trafiksäkerhetskameror pla-
neras, fortsatt utbyggnad av mötesseparerad väg samt 
fler vägar med räfflad mittlinje. Arbetet med att sepa-
rera oskyddade trafikanter1 från motortrafiken fort-
sätter. Bland annat ska vi bygga gång- och cykelvägar 
samt tunnlar och passager för gång- och cykeltrafiken. 

Internationella jämförelser
Antalet omkomna minskade kraftigt i många EU-län-
der under framför allt åren 2002 – 2005. En vanligt  
förekommande förklaring har varit att polisens över-
vakning av hastigheter och trafiknykterhet ökat kraf-
tigt. Även i världens övriga industriländer har det 
skett en tydlig minskning av antalet omkomna i väg-
trafiken. Under 2007 avstannade den positiva utveck-
lingen i många europeiska länder. 

Under 2008 har enligt tillgängliga preliminära upp-
gifter antalet omkomna i de flesta länderna inom EU 
minskat, med undantag för Norge som ökat med cirka 
10 procent och Danmark där ingen förändring skett 
jämfört med 2007.

Jämställdhet
Under 2008 beräknas 310 (344) män och 100 (127) kvin-
nor ha omkommit i vägtrafiken. Män löper dubbelt så 
stor risk som kvinnor att dödas i trafiken, med hänsyn 
tagen till hur mycket män respektive kvinnor vistas i 
vägtrafiken. Bland ungdomar löper män tre gånger så 
stor risk som kvinnor att dödas. Män är i allmänhet 
mer benägna att ta risker än kvinnor. Det gäller även 
i vägtrafiken. Män är bland annat sämre på att hålla 
hastigheten, köra nyktra och använda bälte. Om mäns 
resemönster och risktagande liknade kvinnors skulle 
cirka 150 färre män ha omkommit under 2008. 
 
tIllstånd I vägtrAFIken
Alkohol i trafiken
Resultat från Vägverkets djupstudier 2007 visar att  
24 procent av de omkomna personbilsförarna hade 
alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri (0,2 pro-
mille), vilket är 1 procentenhet fler än föregående år. 
Sedan 2003 har dock andelen rattfulla minskat något.  
I absoluta tal omkom 48 rattfulla förare under 2007. 
Det är en minskning från 2003, då 66 rattfulla person-
bilsförare omkom. [Fig. 42 – 43] 

[Fig.37]  ändrAde hAStIGhetGränSer under 2008
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[Fig.38]  VäG SoM FÖrSettS Med Atk, AntAl MIl (VId åretS Slut) 

  
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ATK 1 1 23 27 59 95 95 190 244 270

[Fig.39]  MÖteSSepArerAd- och MItträFFlAd VäG, AntAl MIl (VId åretS Slut) 

  
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2+1-väg 3 18 45 68 95 113 130 151 177 195

Motorväg 148 149 151 153 158 160 170 174 181 186

Övrig mötessep. 20 21 21 22 22 23 24 24 25 20

Mötessep total 171 188 217 243 275 296 324 349 383 401

Mitträffling 0 0 0 0 0 0 25 124 250 334

totalt 171 188 217 243 275 296 349 473 633 735

[Fig.40]  eFFekter AV åtGärder SoM GenoMFÖrtS på det StAtlIGA VäGnätet 2004–2008, Färre dÖdAde (enlIGt StAtIStISk beräknInG)

  

 2004 2005 2006 2007 2008

ATK – automatisk trafiksäkerhetskontroll 2 0 10 3 1

Mötesfri landsväg (2+1) 4 4 5 5 5

Räffling mittlinje 0 0 2 2 1

Övriga riktade trafiksäkerhetsåtgärder  1 1 1 1 1

Nybyggnad av väg 1 3 1 2 1

Ändrad hastighetsgräns 0 0 1 1 3

totalt  8 8 20 14 12

[Fig.41]  SAtSAde Medel FÖr åtGärder på det StAtlIGA VäGnätet Med trAFIkSäkerhetSSyFte*

  

 utfall, mnkr Andel, %

   2004 2005 2006 2007 2008 nationell  regionala totalt   
        plan 2008 planer 2008 2008

Vägutbyggnad  247 148 96 38 94 37 57 7

Mötesseparering  631 399 423 937 710 516 194 57

Sidoområdesåtgärder  201 236 187 127 144 67 77 12

Korsningsåtgärder**  411 256 162 212 187 101 86 15

Åtgärder för oskyddade***  250 126 121 113 65 9 56 5

Övriga åtgärder  117 5 11 10 50 43 7 4

Summa   1 857 1 170 1 000 1 437 1 251 774 477 100
 
 * 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 2002–2004 ingår även vägprojekt med flera syften.
 ** Flera av åtgärderna berör bland annat barn som oskyddade trafikanter.
 *** Åtgärderna berör bland annat barn.

1. Inklusive barn som oskyddade trafikanter.

Mål och resultat – Trafiksäkerhet Mål och resultat – Trafiksäkerhet
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Antalet anmälda rattfylleribrott 2008 var 31 032  
(29 362). Av dessa var 12 224 (11 240) drograttfylleri-
brott. Antalet rattfylleribrott ger dock ingen bra bild 
över alkohol- och drogproblemet i vägtrafiken, efter-
som utfallet påverkas av hur många kontroller polisen 
gör. Cirka 90 procent av dem som lagförs för rattfylleri 
är män. [Fig. 44]

Vägverket har under 2008 fortsatt att arbeta för att 
företag, kommuner, landsting och övriga statliga myn-
digheter ska införa alkolås eller motsvarande teknik 
i sina fordon. En uppföljning våren 2008 visar att fler 
och fler transportupphandlare ställer krav på alkolås. 
Cirka 45 procent av landets kommuner uppger att de 
bland annat ställer krav på alkolås vid skolskjuts. 
Vägverket arbetar också med att stödja utvecklingen 
av användarvänliga och fordonsintegrerade lösningar 
av alkolåssystem, bland annat genom Skyltfonden och 
Intelligent Vehicle Safety Systems (IVSS).  

Under året har Vägverket deltagit i ett arbete inom 
Cenelec (Europeiska kommittén för elektroteknisk 
standardisering), som syftar till att ta fram gemensam 
fakta och vägledning för alkolåsanvändning.  

Bältesanvändning 
År 2008 använde 95 (96) procent av personbilsförarna 
och 95 (96) procent av passagerarna i framsätet bil-
bälte. Under senaste tioårsperioden har bältesanvänd-
ningen ökat med fyra procentenheter bland förare och 
med tre procentenheter bland framsätespassagerare. 
I tätortstrafik var bilbältesanvändningen bland förare 
och framsätespassagerare cirka 90 (89) procent hösten 
2008. 

Cykelhjälmsanvändning
Av cyklisterna var det 28 (27) procent som använde 
cykelhjälm 2008. Mätningar visar att cykelhjälmsan-
vändningen har ökat med drygt 10 procentenheter 
under senaste tioårsperioden. 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 i kraft 2005. Bland barn som 
cyklar till skolan bedöms lagen inte haft lika stor effekt. 
Användningsandelen är signifikant högre bland flickor 
i låg- och mellanstadiet än bland pojkar. För högstadiet 
gäller det omvända förhållandet, det vill säga att ande-
len som använder cykelhjälm är högre bland pojkar.
Äldre kvinnliga cyklister har nästan dubbelt så hög 
hjälmanvändning som äldre manliga cyklister. Även 
bland kvinnor som cyklar till och från arbetet är det 
större andel som använder hjälm. [Fig. 46]

Hastighetsöverträdelser
Inga mätningar av nivån för hastighetsöverträdelser 
har genomförts sedan år 2004. Under 2007 togs ett has-
tighetsindex fram som endast speglar hur hastigheten 
har förändrats. Detta hastighetsindex bygger på data 
från 83 fasta räknepunkter från och med 1997, som 
dock inte är representativa för hela vägnätet. 

Enligt hastighetsindex har andelen trafikarbete över 
gällande hastighetsgräns minskat under de senaste 
tre åren. Detta har också medfört att medelhastigheten 
sjunkit något. [Fig. 47]

Andelen nya bilar med antisladdsystem (ESC) som 
säljs i Sverige har ökat från 15 procent vid introduk-
tionen i juli 2003 till 98 procent i december 2008. Väg-
verket 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 2008 medföra cirka tre 
färre dödade per år.  

Under 2008 startade Euro NCAP utvärdering av  
bilstolars skydd mot pisksnärtskada vid påkörning 
bakifrån. Sverige har varit drivande i utvecklingen av 
dessa prov. Resultaten kommer framöver att vara en 
del i Euro NCAP:s utvärdering av bilars säkerhet.

Förare
Den obligatoriska riskutbildningen för bilkörkort ska 
från den 1 april 2009 delas upp i två delar. Dagens 
utbildning om hastighet och körning på halt väglag 
utökas då med utbildning om bilbältesanvändning. 
Samtidigt införs en ny del som innefattar utbildning 
om riskerna med alkohol, andra droger samt trötthet  
i samband med körning.

Nya föreskrifter om medicinska krav för körkorts-
innehav började gälla den 1 maj 2008. Tydligare synkrav 
och ett helt nytt kapitel om ADHD och liknande tillstånd 
är ett par nyheter i föreskrifterna. För den som har bli-
vit av med körkortet på grund av grovt rattfylleri krävs 
fler provtagningar och längre observationstid. 

säker trAFIk För godA AFFärer
Vägverket har under året inlett ett samarbete med 
Sveriges exportråd. Det innebär att Exportrådet ska 
utnyttja de trafiksäkerhetsprojekt i utlandet som  
Vägverket planerar att bedriva under de kommande 
åren. Exportrådet ska där genomföra exportfrämjande 
insatser för att stödja de svenska företag som exporte-
rar varor och tjänster inom trafiksäkerhetsområdet.

skyltFonden 
Vägverket säljer1 rättigheter till personliga skyltar för 
motorfordon. Intäkterna går till Skyltfonden. Priset för 
rättighet till en skylt under en tioårsperiod är 6 000 
kronor, varav 5 400 kronor tillförs fonden. Skylträttig-
heter kan även köpas för en femårsperiod. Regeringen 
har beslutat att fondens behållning främst ska dispo-
neras för trafiksäkerhetsändamål. [Fig. 48]

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

Olycksreducerade effekter av ABS-bromsar på  • 
  motorcyklar.

Stöd till polisens taktiska arbete mot drog- • 
  rattfylleri.

Analysfunktion för effektivisering av trafik- • 
  säkerhetskamerornas operativa funktion.

Extern startspärr för alkolås.• 

[Fig. 44]  AntAl AnMäldA rAttFyllerIbrott 

 2004 2005 2006 2007 2008

Rattfylleribrott 22 185 23 225 27 375 29 362 31 032

varav drogfylleribrott 6 597 7 416 9 955 11 240 12 224

Tung lastbil m. släp, förare*

Personbil, vuxna i baksäte

Taxi, förare

Personbil, barn i baksäte
Personbil, förare
Personbil, passagerare fram

[Fig.45]  BÄLTESANVÄNDNING, PROCENT 
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[Fig.46] CYKELHJÄLMSANVÄNDNING, PROCENT 

Totalt
Vuxna – Cykelstråk
Vuxna – Arbetsplatsresor

Barn – Grundskoleresor

Barn under 10 år
inom bostadsområde  

10

20

30

40

50

60

70

80

200720062005200420032002200120001999 2008

Medel-
hastighet

Andel över 
hastighets-
gräns

[Fig.47]  ANDEL TRAFIKARBETE ÖVER HASTIGHETS-
 GRÄNS SAMT MEDELHASTIGHET, INDEX 1996�= 1  
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[Fig.42]  GrunddAtA djupStudIer, dÖdAde perSonbIlSFÖrAre 1998–2007

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Antal onyktra personbilsförare 43 54 56 57 63 66 50 47 46 48

Antal dödade personbilsförare 230 241 272 231 253 241 187 188 198 200

Andel onyktra (%) 19 22 21 25 25 27 27 25 23 24

[Fig.43]  ANDEL ALKOHOLPÅVERKADE DÖDADE PERSONBILS-
 FÖRARE (ALKOHOL > 0,2 PROMILLE), 1998–2007
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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 var 90 (92) 
procent under 2008. Bältesanvändningen bland förare 
i tunga lastbilar mättes inte i de ordinarie mätning-
arna 2005 – 2006. År 2008 var det cirka 48 (42) procent 
av förarna i tunga lastbilar med släp som använde 
bälte. Bältesanvändningen i buss och bland passage-
rare i yrkestrafik har inte kunnat mätas. Försök med 
mätningar ombord på buss indikerar att 10 – 40 pro-
cent av passagerarna använder bälte. [Fig. 45]

* Observationer av tunga lastbilar från 2007 och framåt är inte helt  
jämförbara med tidigare observationer 

Mål och resultat – Trafiksäkerhet Mål och resultat – Trafiksäkerhet

Fordon
Cirka 95 procent av alla nya personbilar som säljs i 
Sverige är av modeller som har testats av det euro-
peiska krockprovningsprogrammet Euro NCAP. Mer 
än två tredjedelar av de bilar som såldes 2008 var av 
modeller som fick högsta betyg. Sedan Euro NCAP star-
tade 1996 har medelresultatet förbättrats med drygt 
två enheter på en femgradig skala. Denna förbättring 
av bilarna uppskattas leda till sex färre dödade per år.

Av de testade bilmodellerna 2008 hade 27 av 32 system 
för bilbältespåminnare. I Sverige hade 84 procent av alla 
nya bilar som såldes 2008 system för bältespåminnare.
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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. 
 Antalet människor som utsätts för bullernivåer från väg-
trafiken 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.
 

 
klImAtpåverkAn
De totala utsläppen av koldioxid från vägtrafiken 
minskade med cirka två procent 2008 jämfört med 
föregående år. Minskad bränsleförbrukning för nya 
personbilar, ökad andel biodrivmedel tillsammans 
med minskad trafik bidrog till de minskade utsläppen. 
Sedan 1990 har koldioxidutsläppen ökat med 12 pro-
cent. Det är nu mindre än två år kvar tills etappmålet 
ska vara uppfyllt. Etappmålet kommer sannolikt inte 
att uppnås.  

Persontrafikens energieffektivitet har förbättrats 
med knappt två procent de senaste fem åren. Orsaken 
är framförallt att personbilarna har blivit mer ener-
gieffektiva. Siffrorna för godstrafiken är mer osäkra. 
[Fig. 49]

Mål FÖr 2008
Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till en minskning 
av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst 
60 000 ton under 2008.
 
resultat:    Uppfyllt

 
Effekterna av åtgärder för att minska utsläppen av 
koldioxid från vägtrafiken beräknas genom olika  
effektmodeller.

Måluppfyllelse 
Vägverket har under 2008 genomfört åtgärder som 
innebär en minskning av koldioxidutsläppen från väg-
trafiken med cirka 72 000 ton. Målet är därför uppfyllt.

Sedan 2001 har de totala utsläppen av koldioxid 
minskat med cirka 260 000 ton till följd av Vägverkets 
åtgärder.

Analys
De åtgärder som mest har bidragit till att minska kol-
dioxidutsläppen under 2008 är:

utbildning i sparsam körning • 
arbete för att påverka människor att välja bättre • 

  fordon och färdsätt
ändrade skyltade hastigheter, inklusive det nya • 

  hastighetssystemet, ökad hastighetsefterlevnad, 
  minskad energianvändning genom effektivisering 
  och nedsläckning av belysning. 

Sparsam körning i förarutbildningen beräknas ha 
bidragit till en minskning av koldioxidutsläppen med 
cirka 16 000 ton, övriga utbildningar i sparsam kör-
ning 13 000 ton, påverkansarbete för val av bil 21 000 
ton, påverkansarbete för val av färdsätt cirka 7 000 
ton, ändrade hastighetsgränser 6 000 ton, effektivi-

158 g/km. Sverige är däremot ett av de länder som har 
högst andel biodrivmedel. År 2006 var andelen 2,9 pro- 
cent vilket kan jämföras med andelen 1,1 procent i 
samtliga EU-länder.  

utsläpp Av luFtFörorenIngAr

 
Mål FÖr 2008

Halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet 
skall inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKN). 

resultat:    Ej uppfyllt

 
Måluppfyllelse
Vägverket har beräknat halterna av kvävedioxid och 
partiklar längs det statliga vägnätet. Resultatet visar 
att normen för kvävedioxid riskerar att överskridas på 
65 (16) kilometer väg och normen för partiklar på 106 
(107) km väg. 

Målet bedöms inte vara uppfyllt.
Utsläppen av kväveoxider och kolväten har sedan 

2007 minskat med nio procent. Utsläppen av svavel var 
oförändrat på en låg nivå. De minskade utsläppen av  
kväveoxid och kolväten beror på att fordon med bättre [Fig.49]  beräknAd enerGIeFFektIVItet 

 
             1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008    

MJ/personkm 1,81 1,83 1,73 1,74 1,74 1,74 1,75 1,75 1,75 1,73 1,71

MJ/tonkm 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 [Fig.50] beräknAd eFFekt AV VäGVerketS åtGärder på koldIoxIdutSläpp, kIloton  

 2004 2005 2006 2007 2008 totalt sedan 2001

Minskning till följd av genomförda åtgärder  23 22 45 40 72 260

sering och nedsläckning av belysning cirka 4 000 ton, 
övriga åtgärder cirka 6 000 ton, varav åtgärder inom 
färjedriften 500 ton. Färjerederiets åtgärder avser 
främst mjuk körning och minskad tomgångskörning.

Ökat trafikarbete och höjda hastigheter till följd av 
väginvesteringar har däremot bidragit till cirka 2 000 
tons ökning av utsläppen. Metoderna för att beskriva 
trafikökningen av väginvesteringar tar dock inte hän-
syn till långsiktiga effekter, såsom förändrad lokali-
sering av verksamheter och boende. Den skattade tra-
fikökningen och därmed utsläppsökningen är därför 
troligen underskattad. [Fig. 50] 

Internationella jämförelser
Under perioden 1990 till 2006 ökade koldioxidutsläppen
från vägtrafiken inom EU-länderna (EU-27) med 28 pro- 
cent. 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 2006 för två procent av vägtrafikens utsläpp inom EU. 

År 2006 skedde 17 procent av persontransportarbetet 
(exklusive gång, cykel och flyg) i Sverige med kollektiva 
färdmedel, vilket är nära genomsnittet för EU-län-
derna, som är 16 procent. Vad gäller godstransporter 
sker i Sverige 22 procent på järnväg, jämfört med  
10 procent för EU totalt (2006). Koldioxidutsläppet för 
nya personbilar var 2007 i Sverige 181 g/km och därmed 
det högsta inom EU. Genomsnittet i EU-länderna var 

1. Från och med 2009-01-01 övergår försäljningsdelen till  
 Transportstyrelsen. Skyltfonden kvarstår i Vägverket.

Mål och resultat – Miljö Mål och resultat – Miljö

[Fig.48]  reSultAt och FAktA oM SkyltFonden 
 2004 2005 2006 2007 2008

Redovisning av överskott till Skyltfonden (inklusive ränta), tkr 11 617 9 470 10 343 10 883 10 318

Utbetalning från fonden, tkr      7 651 8 620 22 957 12 047      6 685

Behållning i fonden 31/12 resp. år    40 614  41 464 28 850 27 686 31 319 

Fondens skulder, (beviljade bidrag)*  36 908 18 512 17 345 16 951

Inkomna bidragsansökningar 158 178 154 116 127

Beviljade bidragsansökningar 31 40 29 39 36

 * Redovisas från och med 2005
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miljöegenskaper står för en allt större del av trafik-
mängden. Utsläppen kommer att fortsätta minska, 
beroende på dels nya kommande avgaskrav för lätta 
och tunga fordon, dels skrotning av gamla fordon med 
höga utsläpp. [Fig. 51]

Analys
Luftkvaliteten i tätorter har långsiktigt förbättrats. 
Detta beror främst på skärpta avgaskrav för fordon 
och omsättningen i fordonsparken. Den tidigare 
minskningen av halterna av kvävedioxid är dock inte 
lika tydlig som tidigare. Det beror bland annat på 
ökande halter av marknära ozon och ökad andel die-
selfordon med oxidationskatalysator. Det förekom-
mer att gränsvärdena i miljökvalitetsnormerna för 
utomhusluft överskrids, främst i trånga gaturum och 
vid högtrafikerade infartsleder. Halterna av partiklar 
(mätt som PM10) har i allmänhet inte minskat i gatu-
nivå. Överskridanden av gränsvärdena sker främst på 
vårvintern när vägslitage och uppvirvling ökar halten 
av partiklar i luften.

 Luftkvalitetsproblem är komplexa och många olika 
källor bidrar. Halterna varierar över tiden, eftersom 
de även beror på ventilationsförhållanden, nederbörd, 
temperatur och föroreningar från andra länder. Dessa 
parametrar går inte att påverka på något enkelt sätt, 
utan det krävs många samverkande åtgärder på både 
lokal, regional och nationell nivå och internationellt 
samarbete under lång tid. 

Vägverket har redovisat ett regeringsuppdrag och 
föreslagit ett antal administrativa åtgärder för att 
minska dubbdäckens bidrag till höga partikelhalter i 
tätorter. Under året har vi informerat om hälsoeffekter 
av partiklar och dubbdäckens inverkan på partikel-
halten i tätortsluften tillsammans med bland annat 
Däckbranschens Informationsråd. Regionalt har vi 
bland annat förbättrat framkomligheten för kollektiv-
trafiken. I Göteborg har dammbindningsmedel använts 
längs vissa vägar för att minska partikelhalten och i 
Umeå har vi gjort försök med förbättrad rengöring av 
vägbanan. 

Under året har Vägverket deltagit i arbetsgrupper 
inom EU för kommande avgaskrav (Euro 5 och 6) för 
personbilar och lätta lastbilar som blir obligatoriska 
från 2009 och 2014. Förhandlingar har pågått inom 
Europeiska rådet och parlamentet om nästa kravnivå 
för tunga lastbilar och bussar (Euro VI), krav på koldi-
oxidutsläpp för lätta fordon samt revidering av bräns-
lekvalitetsdirektivet 98/70/EG. Vägverket har även 
deltagit i arbetsgrupper inom UN-ECE bland annat 
vad gäller krav för tunga fordon (OCE) och miljöfordon 
(EFV).

Planerade åtgärder 
Vi planerar fortsatta åtgärder för att minska halterna 
av partiklar. Både de grövre inandningsbara partik-
larna inom PM10 som främst kommer från vägslitage, 
och de finare avgaspartiklarna. De grövre partiklarna 
ska minska framförallt genom åtgärder för att minska 
slitaget mellan däck och vägbana samt för att förhin-
dra uppvirvling av de partiklar som ändå uppstått. 
Minskad användning av dubbdäck i större tätorter 
samt dammbindning är de viktigaste åtgärderna. Vi 
fortsätter även att utveckla kunskapen som gäller till 
exempel beläggningsmaterial och hastigheter.  

När det gäller de mindre avgaspartiklarna och 
kväveoxider krävs fortsatt arbete för att få till stånd 
lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Andra åtgär-
der är till exempel upphandlingskrav och resepolicy 
samt att underlätta för kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik. Samhälls- och trafikplanering kommer att 
få stor betydelse om krav och mål för luftkvalitet ska 
kunna uppnås. Vi bidrar även i detta arbete genom att 
ta fram och förmedla kunskap om möjliga åtgärder och 
styrmedel för att begränsa vägtrafikens påverkan på 
luftkvaliteten.

buller
 

Mål FÖr 2008
Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till att antalet 
människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som 
överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för  
buller i bostäder minskar. 

resultat:    Uppfyllt

Vägtrafiken är den källa till buller som berör flest män-
niskor i Sverige. 1,5 – 2 miljoner människor är utsatta 
för buller från vägtrafiken över något av de riktvär-
den2 som riksdagen har fastställt för buller i bostäder. 
Bullret från vägtrafiken ökar över tiden. Cirka 190 000 
personer längs de statliga vägarna har bullernivåer 
över riktvärdet för ekvivalentnivån inomhus. Förutom 
dessa beräknar Vägverket att drygt 100 000 personer 
har bullernivåer över riktvärdet för maximalnivå  
inomhus nattetid. 

Buller kan påverka människors hälsa. Forskning 
som bedrivits under senare år visar att risken för att 
drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ökar för männis-
kor som under en längre tid utsätts för höga bullerni-
våer. Buller orsakar höga samhällskostnader. SIKA har 
uppskattat kostnaderna till 5 – 10 miljarder kronor per 
år enbart för vägtrafiken.

Den genomsnittliga bullernivån hos nyregistrerade 
fordon var 2008 79,1 dB, en minskning med 0,3 dB än 
vad genomsnittet var år 2004. 

Måluppfyllelse 
Under 2008 har cirka 3 300 (4 900) personer längs de 
statliga vägarna fått bullernivån sänkt till under rikt-
värdena. Av dessa hade cirka 300 (2 600) bullernivåer 
högt över riktvärdet för ekvivalentnivån inomhus. 
Sedan 1999 har Vägverket genomfört åtgärder så att 
inomhusmiljön förbättrats för drygt 30 000 personer 
med höga ekvivalentnivåer längs de statliga vägarna. 
Längs de kommunala vägarna bedöms cirka 3 500 
personer ha fått minskad bullernivå inomhus under 
2008, främst till följd av åtgärder som utförts med 
hjälp av ett statligt bidrag som täcker 50 procent av 
kostnaderna. 

Under 2008 har ett fåtal människor, cirka 100 (6 750) 
personer, längs de statliga och kommunala vägarna 
fått bullernivåer som överstiger det ekvivalenta rikt-
värdet inomhus. Det beror på att trafikarbetet med de 

[Fig.51]  utSläpp AV luFtFÖrorenInGAr  

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Förändring  
            2007– 2008 

koldioxid (Mton) 17,3 17,9 18,0 18,2 18,3 19,1 19,4 19,7 19,6 19,8 19,4 -2%

Personbil, % 72 71 69 69 70 67 66 65 64 64 63  

Lätt lastbil, % 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 

Tung lastbil, % 18 19 20 20 19 21 22 22 22 22 23  

Buss, % 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3  

Motorcykel/moped, % 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1  

kväveoxider (kton) 175 151 114 105 100 94 87 84 79 77 70 -9%

Personbil, % 60 58 49 48 46 43 40 38 35 33 33  

Lätt lastbil, % 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8  

Tung lastbil, % 28 30 38 39 41 43 46 47 50 52 52  

Buss, % 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Motorcykel/moped, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kolväten (kton) 160 98 64 55 51 48 45 43 39 36 32 -9%

Personbil, % 89 87 86 86 85 85 85 84 83 82 83  

Lätt lastbil, % 7 8 7 6 6 5 5 5 5 4 4  

Tung lastbil, % 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 

Buss, % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Motorcykel/moped, % 1 1 3 3 4 5 5 6 6 8 8

Svavel (ton) 2 833 922 112 93 79 63 40 19 16 19 19 -3%

Personbil, % 21 33 71 84 83 80 87 75 75 73 72 

Lätt lastbil, % 5 6 7 6 6 6 5 7 7 8 8  

Tung lastbil, % 61 51 18 8 9 12 7 15 15 16 17 

Buss, % 13 11 3 1 2 2 1 2 2 2 2  

Motorcykel/moped, % 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ” halterna av luftföroreningar i Sverige  
ligger relativt lågt i en internationell  

jämförelse”

1. Modig, L & Forsberg, B. 2006. Besvärsförekomst i relation till  
 luftföroreningshalter i tre svenska städer. Yrkes- och miljömedicin,  
 Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.
2. 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus  
 nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad, 70 dBA  
 maximalnivå utomhus.

Internationella jämförelser
Halterna av luftföroreningar i Sverige ligger relativt 
lågt i en internationell jämförelse, framförallt i så kal-
lad regional bakgrundsluft. I starkt trafikerad miljö 
och i trånga gaturum kan dock halterna av inandnings-
bara partiklar (PM10) säsongsvis vara bland de högsta i 
Europa. I många länder i Europa arbetar man med åt-
gärdsprogram i större städer för att klara gränsvärdena 
i luftkvalitetsdirektivet. Europeiska miljöbyrån (EEA) 
redovisar att en stor andel (18 – 50 procent) av befolk-
ningen i tätorter inom EU är utsatta för halter som över-
stiger EU:s gränsvärde för skydd av människors hälsa.

Jämställdhetsperspektiv
I enkätstudier1 tenderar kvinnor att uppge att de är 
mer störda av luftföroreningar än vad män säger sig 
vara. Det är ungefär dubbelt så vanligt att kvinnor 
känner sig besvärade av luftföroreningar som att män 
gör det. Ungefär 10 procent av kvinnorna uppgav att 
de känner sig mycket störda av avgaser från vägtrafik, 
medan motsvarande andel för män var 5,7 procent.

Mål och resultat – Miljö Mål och resultat – Miljö
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[Fig.55] GeStAltnInGSproGrAM*   

  2005 2006 2007 2008

Antal investeringsprojekt där gestaltningsprogram upprättats  19 10 32 79

Andel av investeringsprojekt som färdigställts under året där gestaltningsprogram upprättats, %  33 22 58 40
 

* Gäller samtliga vägprojekt.

allra tyngsta fordonen har ökat något. Men totalt har 
antalet bullerutsatta minskat med 6 700 personer.

Målet bedöms vara uppfyllt. [Fig. 52]

 Analys
Inriktningen för arbetet med vägtrafikbuller är att i 
första hand se till att de människor som har mycket 
höga bullernivåer inomhus får sin boendemiljö åtgär-
dad. Det innebär att vi prioriterar dem som har 10 dBA 
eller mer över riktvärdena inomhus, det vill säga 40 
dBA ekvivalentnivå och 55 dBA maximalnivå nattetid. 
Riktade åtgärder har bedrivits i något mindre omfatt-
ning än under de senaste åren. 

Under 2008 har vi investerat 54 (66) miljoner kro-
nor i åtgärder för att minska bullernivån längs de 
statliga vägarna. De totala statliga bidragen för att 
minska bullernivån längs kommunala vägar var 11,8 
(6,4) miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,4 mil-
joner kronor jämfört med föregående år. Under året 
har främst fasadåtgärder genomförts så att det blir 
tystare inomhus i bostäder. Fasadåtgärder innebär att 
extra fönsterrutor monteras eller att man byter till mer 
bullerdämpande fönster och åtgärdar ventilationsdon. 
Genom dessa åtgärder har cirka 1 500 personer fått 
bättre ljudmiljö längs de statliga vägarna och cirka  
3 000 längs de kommunala vägarna. Kommunernas in-
satser 2008 var större än året innan. Många kommuner 
arbetar med att förbättra bostäderna för människor 
som utsätts för buller.

Bullerskärmar har byggts för cirka 500 personer. 
Tystare beläggning har bidragit till att cirka 800 per-
soner fått minskad bullernivå, både inomhus och ut-
omhus, längs de statliga vägarna. En del av åtgärderna 
har  Vägverket genomfört vid nya eller väsentligt om-
byggda vägar för att klara riktvärdena. 

När nya vägar öppnas kan områden som tidigare 
varit mycket utsatta för vägtrafikbuller få minskat 
buller. Hus kan också lösas in om exponeringen är 
mycket hög. Cirka 500 personer har genom den typen 
av förändringar och åtgärder fått bättre ljudmiljö. 
Ökad inflyttning till städer och byggande av bostäder 

i bullerutsatta lägen bidrar till att fler människor blir 
bullerutsatta. Bullernivåerna är dock inte lika höga i 
dessa fall som för de personer som hittills fått ljud-
miljön inomhus förbättrad. För att bullernivåerna i 
samhället ska minska totalt på sikt krävs att arbetet 
inriktas på att minska bullret vid källan. Det är viktigt 
att satsa på utveckling av fordon, däck och beläggning 
som ger upphov till mindre buller.

Internationella jämförelser
Buller är en miljöstörning som är mycket utbredd i 
hela Europa. Många länder skiljer sig från Sveriges  
inriktning att åtgärda inomhusmiljöerna och satsar 
mer på åtgärder för att skydda utomhusmiljöer. 

Jämställdhetsperspektiv
Det finns ingen forskning som fastställer om det finns 
några skillnader i hur kvinnor respektive män påver-
kas av buller. Några enskilda studier indikerar att 
kvinnor känner sig mer störda än män. Av en annan 
studie framgår att män kan löpa större risk än kvinnor 
att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar om de utsatts 
för höga bullernivåer från vägtrafiken under en längre 
tid. I studierna finns stora osäkerheter om förhållan-
den som kan påverka resultaten. 

vAttentäkter

 
Mål FÖr 2008
Vägverket skall genomföra åtgärder som leder till att antalet 
konsumenter med skyddad dricksvattentäkt ökar.
  
resultat:    Uppfyllt

Måluppfyllelse
Genom tidigare års insatser för att säkerställa skydd 
för dricksvattentäkter beräknas 2 – 4 miljoner kon-
sumenter ha skyddad vattentäkt. Arbetet under 2008 
beräknas ha medfört att ytterligare cirka 454 000 
(180 000) konsumenter har fått sin dricksvattentäkt 
skyddad. Den stora ökningen jämfört med 2007 beror 
främst på satsningar i Region Skåne.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Analys
Under 2008 har Vägverket skyddat 6 (7) dricksvatten-
täkter. Antalet konsumenter som fått sin dricksvatten-
täkt skyddad har däremot ökat jämfört med 2007. Väg-
verkets totala kostnader för skyddsarbetet uppgick till 
42 (14) miljoner kronor. [Fig. 53]

Vattentäkter kan skyddas på olika sätt. Trafiksäker-
hetsåtgärder och styrning av trafiken bidrar till att 
minska risken för olyckor som leder till att vatten föro-
renas. Saltning av vägar minskar olycksrisken men kan 
i sig medföra en oönskad påverkan på vattentäkten. 
Saltning sker därför så restriktivt som möjligt. Fysiska 
åtgärder som kantsten, räcken och tätning av diken be-
gränsar konsekvenserna av en olycka. En annan viktig 
åtgärd är att upprätta beredskapsplaner.

Av de vattentäkter som åtgärdades under 2008 ut-
fördes 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.

Saltförbrukning
Under vintern 2007/2008 förbrukades cirka  
184 000 ton salt på det statliga vägnätet, vilket i stort 
är samma förbrukning som säsongen innan. Även med 
hänsyn tagen till väderlek och saltvägnätets längd 
(saltindex) är saltförbrukningen i stort sett oförändrad 
mot föregående säsong. [Fig. 54]

nAtur- och kulturmIljö

 
Mål fÖr 2008
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. 
 
resultat:    Delvis uppfyllt

 
Måluppfyllelse
Under 2008 innehöll drygt 90 (100) procent av för- 
frågningsunderlagen för driftupphandlingar Väg-
verkets nationella kriterier för natur- och kulturmiljö. 
För investeringsprojekt ställde knappt 10 procent av 
projektdirektiven krav på projektmål för natur- och 
kulturmiljö och friluftsliv. Gestaltningsprogram fanns 
i 40 (58) procent av de handlingar för investeringar 
som togs fram under året.

Målet bedöms delvis vara uppfyllt.

Analys   
I de nationella inriktningsmål och kriterier som antogs 
20061 anges den nivå verket bör uppnå för att bidra till 
att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Målet är att 
90 procent av nybyggnadsprojekt på det statliga väg-
nätet ska uppfylla projektmål och alla driftområden 
uppfylla driftområdesmål för natur- och kulturmiljö. 
Genom detta ska vi till år 2015 säkerställa att vägnätet 
är i samklang med omgivande natur- och kulturmiljö-
landskap. 

I de förfrågningsunderlag som togs fram under 
2008 för upphandling av driftområden tillämpades 
dessa kriterier i drygt 90 procent. Däremot ställde 
bara knappt 10 procent av projektdirektiven för ny-
investeringar krav på projektmål för natur- och kultur-
miljö och friluftsliv. Att utvecklingen inte går i positiv 
riktning har flera orsaker. Det beror på såväl otydliga 
mål och krav som på bristfällig uppföljning. Det finns 
också en attityd till natur- och kulturmiljö som innebär 
att dessa frågor lätt prioriteras bort. 

Det finns oklarheter om hur ett programarbete ska 
utföras och dokumenteras för att få kallas ”gestalt-
ningsprogram”. Det är dessutom inte helt klarlagt 
vilka typer av projekt och i vilka skeden dessa bör 
göras. Uppfattningen är ändå att behovet och nyttan av 
gestaltningsprogram är etablerat i Vägverket. [Fig. 55]

[Fig.52]  ANTAL PERSONER MED HÖGA BULLERNIVÅER 
 LÄNGS STATLIGA VÄGAR SOM FÅTT FÖRBÄTTRAD 
 LJUDMILJÖ INOMHUS
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[Fig.53]  åtGärdAde konFlIktpunkter Med VAttentäkter  

 2004 2005 2006 2007 2008

Antal åtgärdade konfliktpunkter  
mellan statliga vägar och stora  7 11 9 7 6 
vattentäkter 

[Fig.54]  SALTFÖRBRUKNING PER VINTERSÄSONG 
 (STATLIGA VÄGNÄTET)*
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Internationella jämförelser
Sverige har annorlunda förutsättningar för dricks- 
vattenförsörjning jämfört med andra länder. Dricks-
vattenresursen 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.

1. Vägverkets inriktningsdokument för natur, kulturmiljö och  
 friluftsliv i väghållningen. Publikation 2006:164.

Antal personer med mycket höga bullernivåer (≥65 dBA) längs de statliga vägarna
som har fått förbättrad inomhusmiljö (≤30 dBA) genom Vägverkets åtgärder. 

Mål och resultat – Miljö Mål och resultat – Miljö
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Planerade åtgärder 
Vi behöver vidta flera åtgärder för att minska den  
negativa påverkan på biologisk mångfald samt bevara 
och utveckla kulturmiljövärden, både vid nyinveste-
ringar och på det befintliga vägnätet.

Under det kommande året ska vi implementera de 
vägledningar som tagits fram som hjälpmedel till dem 
som arbetar med mål och kriterier för natur- och kul-
turmiljö inom investering och driftverksamhet.

Under 2009 kommer en ny struktur och handled- 
ning för arbete med gestaltningsprogram att införas i 
Vägverket. Det kommer att minska oklarheterna i prog-
ramarbetet och det mått som används för mätningen. 
Måluppfyllelsen bedöms då bli avsevärt bättre.

Internationella jämförelser
I en internationell jämförelse ligger Sverige långt efter 
majoriteten av övriga EU-länder  vad gäller vägars 
anpassning till natur- och kulturmiljö, både vid inves-
tering och drift. Det är till exempel långt vanligare i 
andra länder att man bygger faunapassager och gör 
andra åtgärder för att djur ska kunna passera vägarna 
säkert, och sådana åtgärder är en självklarhet i plane-
ringsprocessen. Dessa frågor har också i allmänhet en 
starkare ställning i många länders regelverk och tas 
inte bara upp i handböcker och råd som i Sverige. 

Jämställdhet 
 
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 transport-
systemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras 
värderingar skall tillmätas samma vikt.

Vägverket bedömer hur jämställt vägtransportsyste-
met är genom att mäta och analysera dels kvinnors 
och mäns möjligheter att påverka, dels skillnader för 
tillstånd i vägtransportsystemet. Strategin som an-
vänds är jämställdhetsintegrering, det vill säga att 
jämställdhetsperspektivet ska finnas i all verksamhet i 
Vägverket. Graden av integrering1 bedöms genom att vi 
analyserar dels kvinnors och mäns representation och 
inflytande inom grupper där beslut fattas, dels genom-
förda åtgärder som bidrar till ett jämställt vägtrans- 
portsystem.

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, direktio-
nen, består av 10 personer, varav 4 kvinnor och 6 män.

 År 2002 var en fjärdedel av personerna i direktionen 
kvinnor. I Vägverkets styrelse har andelen kvinnor i 
stort sett varit oförändrad.

I Finland är 4 av 8 ledamöter i styrelsen kvinnor.  I 
Danmark är andelen kvinnor i den högsta lednings-
gruppen 20 procent, jämfört med 43 procent i Norge 
och 40 procent i Sverige. Samtliga länder har en man 
som generaldirektör.2

Enligt regleringsbrevet är målet att senast 2010 ska 
inget kön ha en representation som understiger 40 
procent. Andelen jämställda ledningsgrupper på nivån 
närmast under generaldirektören är 33 (47)3 procent. 
[Fig. 56]

[Fig. 56]  repreSentAtIon I lednInGSGrupper 

 2004 2005 2006 2007 2008
Antal jämställda lednings- 
grupper på nivån närmast  4 6 6 7 3 
under generaldirektören 
Andel jämställda lednings- 
grupper på nivån närmast  27 40 40 47 33 
under generaldirektören, % 

Av samtliga chefer i Vägverket är 19 (18) procent kvin-
nor. I Vägverket exklusive affärsenheterna är andelen 
kvinnor av cheferna 37 (37) procent. Inom affärsenhe-
terna är andelen 6 (5) procent. Sedan 2002 har andelen 
kvinnor av cheferna totalt ökat med 10 procentenheter. 
Exklusive affärsenheterna har andelen ökat med  
21 procentenheter och inom affärsenheterna med  
2 procentenheter.

1. 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.
2. Vägverket, Vejdirektoratet Danmark, Vegdirektoratet Norge,  
 Tiehallinto Finland.
3. Vägverket, nya organisationsstrukturen har färre ledningsgrupper 
 än tidigare, en minskning från 16 till 9 enheter.

Jämställdhetsindex är ett mått på andelen kvinnor av 
cheferna jämfört med andelen kvinnor av medarbe-
tarna. Under 2008 var jämställdhetsindex 0,7 (0,7).  
En kartläggning av könsfördelningen bland projektle-
dare för investeringsobjekt visar att 24 (22) procent av 
projektledarna är kvinnor

Under första halvåret var 40 procent av nya styr-
grupper för enhetsövergripande projekt jämställda, 
det vill säga inget kön hade en representation som 
understeg 40 procent. Vägverket har i sin gemen-
samma styrande modell för projektarbete angett att 
”Styrgruppen skall vara jämställd med minst 60/40 
könsfördelning”. 

Kvinnors och mäns medverkan i arbetsgrupper 
och andra samarbetsforum i Vägverkets externa 
verksamhet
Vägverket följer upp andelen kvinnor och män som 
deltar på möten under vägplaneringsprocessen. På 
de möten som Vägverket har följt upp under 2008 var 
andelen kvinnor som deltog totalt 33 (40) procent.  
Vägverket har startat ett utvecklingsarbete för att för-
bättra mätningen av fördelningen mellan kvinnor och 
män i vägplaneringsprocessen.
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Jämställdhetsintegrering – status
För att bedöma graden av jämställdhetsintegrering  
i organisationen används modellen ”Trappan”.3   
Modellen omfattar både strategiska och operativa steg 
i arbetet med jämställdhetsintegrering. [Fig. 57]

Vi bedömer att det långsiktiga arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering i myndigheten har utvecklats 
positivt under 2008:

De grundläggande kunskaperna om jämställdhets- • 
  målet och jämställdhetsintegrering har ökat genom 
  datorbaserad utbildning.

 Det strategiska fördjupningsdokumentet med  • 
  målbild, strategier och åtgärdsområden har  
  implementerats i verksamhetsplaneringen. 

Arbete med att säkerställa jämställdhetsintegre- • 
  ring i vårt ledningssystem pågår. 

Sammantaget innebär detta att Vägverket närmat sig 
det tredje steget på trappan. 

Internationella jämförelser
Storbritannien arbetar aktivt med jämställdhetsin-
tegrering inom transportsektorn. Målet är att alla 
medborgare ska kunna nyttja kommunikationerna. I 
Skottland har man haft fokus på förbättrad säkerhet 
för kvinnor när det gäller kollektiva transportmedel. 
I Norge arbetar man med att internt uppnå målet 50 
procent kvinnor och 50 procent män i alla personal-
kategorier. På Irland arbetar man med jämställdhets-
integrering genom information.

uppFöljnIng Av övrIgA etAppmål ur ett  
jämställdhetsperspektIv

 
Mål fÖr 2008
Övriga transportpolitiska etappmål skall följas upp ur ett  
jämställdhetsperspektiv.
 
resultat:    Uppfyllt

Åtgärder för jämställdhetsintegrering  
Jämställdhetsarbetet måste bedrivas på olika fronter 
och olika nivåer i myndighetens verksamhet.

Under året har arbetet till stor del varit inriktat på 
områden som pekats ut som särskilt viktiga i det  
strategiska fördjupningsdokumentet om jämställdhet. 
Vi har även reviderat motsvarande dokument för tra-
fiksäkerhet och vägarkitektur ur ett jämställdhetspers-
pektiv.

Innehållet i fördjupningsdokumentet har diskute-
rats i olika ledningsgrupper. I samband med att Väg-
verkets organisation har ändrats har vi arbetat för att 
säkerställa jämställdhet i ledningssystem. Bland  
annat har vi utvecklat mål, mått och indikatorer samt 
tillståndsmått för övriga delmål för bättre målstyrning. 

Under året har vi påbörjat ett arbete med att integ-
rera jämtställdhet i Vägverkets gemensamma projekt-
modell. Vi har bedömt 15 projektdirektiv av totalt 16 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi har infört ett krav 
på att ideella organisationer som söker bidrag hos 
Vägverket ska beskriva hur jämställdhet beaktas inom 
det område som bidraget gäller. Vi har också börjat 
redovisa individbaserad statistik fördelat på kön, både 
i publikationer och på vår webbplats och vårt intranät. 
Detta är ett första strategiskt steg för att jämställd-
hetsintegrera utvalda frågor i verksamheten – steg 5 
på jämställdhetsintegreringstrappan.

representation i lednings- och styrgrupper
Vägverket har under flera år arbetat för en jämn köns-
fördelning i ledningsgrupper. I våra uppdragsbeskriv-
ningar kräver vi att ”Inget kön ska ha en represen-
tation som understiger 40 procent i nya styrgrupper 
2008 i enhetsövergripande projekt”. Internt drivs arbe-
tet med hjälp av tydliga parametrar som bidrar till en 
jämställd arbetsplats. 

Vi eftersträvar att ha en genusinriktning inom chefs-
programmet och försöker nå en jämn könsfördelning 
vid rekrytering av traineer. Vi säkerställer att det finns 
jämställdhetskompetens i projekt genom att projektle-
darna går en lärarledd kurs i jämställdhetsintegrering. 
Medvetenheten om jämställdhetsintegrering ökar 
också allmänt genom att samtliga medarbetare utbil-
das i jämställdhetsfrågor. Tillsammans bedöms detta 
ge ökade möjligheter till en allt jämnare könsfördel-
ning i ledningsgrupperna.

Information
Vi planerar att dela upp mätningsresultat från våra 
trafikledningscentraler på män och kvinnor. Syftet är 
att kunna skilja på vad som är viktigast inom trafikin-
formation och trafikledning för män respektive kvin-
nor. Ett examensarbete om Vägverkets databas Kund-
skap visar att kvinnor i högre utsträckning kontaktar 
Vägverket om situationen för oskyddade trafikanter 
medan männens kontakter gäller hur Vägverket har 
utfört sitt uppdrag att sköta och underhålla vägarna. 
Vi beaktar ett jämställdhetsperspektiv när vi tar fram 
innehållet i våra kundtidningar. 

utbildning
Vi kommer att satsa på kompetensutveckling där vi 
samordnar utbildning av medarbetare och chefer med 
en genomlysning och jämställdhetsintegrering av de-
ras egen verksamhet. Inom delar av Vägsektorns ut-
bildningscentrum (VUC) har ett genomgripande arbete 
påbörjats med jämställdhetsintegrering. Under året 
har 46 procent av Vägverkets personal genomfört den 
datorbaserade utbildningen jämställdhet och genus. 
Inom vissa verksamhetsområden har upphandlade 
konsulter gått utbildningen för att stärka kompeten-
sen i olika projekt.

Jämställdhetsintegrering i olika verksamheter
Vi har tagit fram en checklista för jämställdhet som 
används vid upphandling av drift och underhåll samt 
i upphandlingar av vägutredningar, arbetsplaner och 
bygghandlingar samt i vissa fall i upphandling av  
konsulter. Mer än 75 procent av upphandlingarna  
har använt checklistan, övriga utnyttjar checklistan  
i tillämpliga delar.1 

Rastplatsundersökningar har på några platser lett 
till att vi har anpassat rastplatserna genom bland  
annat trygghetsskapande åtgärder. Vi har också stude-
rat sociala konsekvenser för kvinnor och män av släckt 
gatubelysning.2 

Ett utvecklingsprojekt pågår där vi studerar kvin-
nors och mäns deltagande vid samråd, till exempel 
skillnader i taltid och interaktion. Projektet ska ut-
mynna i förslag på former för möten och information 
som kan involvera kvinnor och män i samma utsträck-
ning. I projektet deltar även Banverket. I arbetsområ-
den med externa representanter påpekar vi att samar-
betande myndigheter ska skicka två representanter, en 
kvinna och en man.

Modellen för sociala konsekvensanalyser med jäm-
ställdhetsperspektiv har vidareutvecklats genom ett 
seminarium med experter inom området tillsammans 
med Vägverkets regioner. En särskild grupp ska arbeta 
med jämställdhetsintegrering och tillämpa detta på 
den nationella utvecklingsplanen.

Måluppfyllelsen bedöms med hänsyn till om tillstånd, 
utveckling och viktiga insatser följs upp ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv och sammanställs för varje trans-
portpolitiskt delmål.

Texter med underlag för bedömning finns i kapitlen 
för respektive delmål.  Redovisningen kan skilja sig 
mellan kapitlen eftersom etappmålen i olika utsträck-
ning är möjliga att analysera ur ett jämställdhetspers-
pektiv. 

Måluppfyllelse 
Se kapitel tillgänglighet sid 16, 18, 20 samt 21.

Se kapitel Transportkvalitet sid 22.

Se kapitel Trafiksäkerhet sid 31.

Se kapitel Miljö sid 37 samt 38.

Sammanvägd måluppfyllelse4 
Målet om uppföljning av övriga transportpolitiska 
etappmål ur ett jämställdhetsperspektiv bedöms  
vara uppfyllt. 

Analys
De transportpolitiska etappmålen kan i olika omfatt-
ning följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv. Skill-
nader 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 oklart för flera mål.

1. Vägverket. 
2. En utredning om invånarnas upplevelser av att leva i mörker  
 i Övertorneå kommun år 2008. Luleå Universitet S7001A  
 Utredningssociologi vt-08.

” ett utvecklingsprojekt pågår  
där vi studerar kvinnors och mäns  

deltagande vid samråd, till exempel  
skillnader i taltid och interaktion.”
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[Fig. 57]  trAppAn

3. JämStöd, Sou 2007:15.
4. Måluppfyllelse kopplad till kravet på uppföljning av de övriga  
 transportpolitiska etappmålen.

Mål och resultat – Jämställdhet Mål och resultat – Jämställdhet
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Övriga mål 
 
AvgIFter Inom den oFFentlIgrättslIgA 
verksAmheten 

 
Mål fÖr 2008
Avgifterna inom offentligrättsliga verksamheten får öka med 
högst nettoprisindex (NPI) minus en procentenhet.
 
resultat:    Uppfyllt

 
Från och med den 1 januari 2008 gäller en ny avgifts-
sättning inom vägtrafikområdet. Den innebär att av- 
gifterna tas ut efter typ av prestation och att flera  
tidigare särredovisade avgifter slås samman. Väg- 
verket tar ut en årlig avgift för att finansiera hela  
vägtrafikregistersystemet. 

Från och med 2009 går en stor del av Vägverkets of-
fentligrättsliga verksamhet över till Transportstyrelsen. 
I och med det tar Transportstyrelsen även över de tvin-
gande avgifter som ska finansiera denna verksamhet.  

Måluppfyllelse 
År 2008 är basår för beräkning av nettoprisindex, då 
de nya avgifterna trädde i kraft per 1 januari 2008. 
Ingen förändring av avgifterna har skett under år 2008. 
Målet är därmed uppfyllt. [Fig. 58 – 64]

produktIvItet För drIFt- och  
underhållsverksAmheten

 
Mål fÖr 2008
Produktiviteten för drift- och underhållsverksamheten skall öka. 

resultat:    Uppfyllt

 
Vägverket utvecklade under 2006 en modell för att be-
räkna och analysera produktivitetsutvecklingen inom 
drift- och underhållsverksamheten. 

Vi mäter produktiviteten för drift och underhåll 
av belagda vägar samt broar genom att jämföra till-
ståndsförändringen under året på grund av utförda 
åtgärder med nedlagda kostnader. Produktiviteten för 
vinterdrift samt för drift av grusvägar mäter vi genom 
att jämföra kostnaden för uppnådd driftstandard med 
en normal årskostnad. Kostnaderna justeras i båda 
fallen med hänsyn till ett antal kostnadspåverkande 
faktorer. För färjedriften mäts produktiviteten genom 
att vi beräknar kostnaden per överfart.

Måluppfyllelse 
Produktiviteten har under 2008 ökat med cirka 1 (2) 
procent. För hela perioden 2005–2008 har produktivi-
tetsutvecklingen varit cirka 5 procent. Målet är upp-
fyllt. [Fig. 65]

[Fig. 58]  FordonS- och kÖrkortSreGISter 

 2008

Antal registrerade fordon 9 747 073

Antal körkortshavare* 5 901 452

Avgift, indexerad, kr 43,27

Avgift, verklig, kr 43,00
 
Totalt har 446 730 fordon nyregistrerats under året, varav 27 425 var direktimporterade. 
*Exklusive 11 832 traktorkort.

[Fig. 59]  yrkeStrAFIkMärken 

 2008

Antal yrkestrafiktillstånd 29 942

Avgift, indexerad, kr 90,57

Avgift, verklig, kr  90,00

[Fig. 60]  reGIStrerInGSSkyltAr* 

 2008

Antal tillhandahållna skyltar 1 026 389

Avgift, indexerad, kr 60,38

Avgift, verklig, kr  60,00
 
* Exklusive personliga skyltar

[Fig. 61]  behÖrIGhetShAndlInGAr 

 2008

Antal körkort 635 122

Avgift, indexerad, kr 170,75

Avgift, verklig, kr  120,00

[Fig. 62]  kunSkApSproV 

 2008

Antal prov 285 498

Avgift, indexerad, kr 221,38

Avgift, verklig, kr  220,00

[Fig. 63]  kÖrproV FÖr behÖrIGheternA b, c, d, tAxIFÖrAr- 
 leGItIMAtIon SAMt FÖr tIllträde tIll trAFIk-  
 eller MotorcykellärArutbIldnInG  

 2008

Antal prov 233 280

Avgift, indexerad, kr 704,40

Avgift, verklig, kr  700,00
 
* Provvolymen avser samtliga körprov. Avgiftsförändringen mäts för körprov B (personbil) 
som är den klart dominerande körprovskategorin.

[Fig. 64]  kÖrproV FÖr ÖVrIGA behÖrIGheter 

 2008

Antal prov         24 624

Avgift, indexerad, kr      1 509,43

Avgift, verklig, kr      1 500,00

[Fig.65]  produktIVItetSutVecklInGen InoM drIFt- och underhållSVerkSAMheten* 

Verksamhet Vikt 2005–2006 2006–2007 2007–2008

Drift och underhåll av belagda vägar 2,7   positiv   positiv   negativ

Drift och underhåll av broar 0,7   negativ   negativ   positiv

Drift och underhåll av grusvägar 0,3   positiv   positiv   oförändrad

Vinterdrift 1,7   positiv   positiv   positiv

Färjedrift 0,5   negativ   positiv   positiv
 
* Mätningarna påbörjades 2005. Utvecklingen anges i relation till närmast föregående år. Vid bedömning av den samlade,  
 årliga produktivitetsutvecklingen viktas verksamheterna i förhållande till sin omslutning (miljarder kronor). 

Mål och resultat – Övriga mål Mål och resultat – Övriga mål
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Analys
Drift- och underhållsverksamheten effektiviseras 
fortlöpande. Tiden från beslut till fullt genomslag i 
verksamheten varierar beroende på åtgärdens karak-
tär. Under 2003 –2004 analyserade vi drift- och under-
hållsverksamheten 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 kundtill-
fredsställelsen. Standardsänkningarna påverkar inte 
produktiviteten. Tyngdpunkten har legat på ändrade 
standardkrav och bättre upphandlingsformer. Cirka  
75 procent av de beslutade åtgärderna har hittills 
genomförts. 

Även inom underhållsverksamheten har vi genom-
fört ett stort 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 belägg-
ningar har ökat. Orsaken är främst att dubbdäck 
numera har lätta dubbar samt att den utlagda asfalt-
massan har bättre stenmaterial och bättre homogenitet. 
Detta innebär att årskostnaden för att vidmakthålla 
slitlagret på belagda vägar har minskat successivt i be-
tydande omfattning. Denna trend fortsätter och innebär 
att effektiviteten i underhållet av belagda vägar ökar.

Att produktivitetsutvecklingen för drift och under-
håll av broar varierat mycket under de tre senaste åren 
beror i huvudsak på tillfälliga svängningar. 

Vinterdriften uppvisar en god produktivitetsutveck-
ling även under 2008. Denna positiva utveckling har 
gällt under de tre senaste åren (2006 – 2008) medan de 
två inledande åren av planperioden (2004 och 2005) 
indikerade en svag och till och med negativ utveckling. 

Vid beräkningen av produktivitetsutvecklingen eli-
minerar vi effekterna av ett antal kända kostnadspå-
verkande faktorer. Sådana faktorer är väder, tillkomst 
av nya vägar, trafikutveckling, standardförändringar 
och skärpta krav på åtgärdernas miljöeffekter och 
trafiksäkerhetseffekter och på synergier till följd av 
bärighetsåtgärder. Vissa faktorer har inte kunnat 
kvantifieras, till exempel marknadsutvecklingen. 

Vi kan bedöma hur produktiviteten har utvecklats 
med större säkerhet eftersom det nu finns beräkningar 
av produktivitetsutvecklingen under en längre period. 
Slutsatsen är att produktiviteten för

drift och underhåll av belagda vägar har för- • 
  bättrats under de senaste tre åren

drift och underhåll av broar varierat mycket under  • 
  de senaste tre åren

drift och underhåll av grusvägar visar en god  • 
  positiv utveckling 

vinterdrift visar en mycket god positiv utveckling• 
färjedrift har varit i stort sett oförändrad sedan  • 

  2004.

Kostnader och à-priser   
belagda vägar
Beläggningsunderhållet utgör mer än 60 procent av 
den totala volymen underhåll. Kostnaden per kvad-
ratmeter av den totala ytan belagd väg har sjunkit 
fortlöpande sedan 2002, men 2007 ökade den till 2004 
års nivå för att åter sjunka under 20081. Kostnaden per 
kvadratmeter beror främst på hur stora resurser som 
finns för drift och underhåll av belagda vägar. Ofta har 
underhållet av belagda vägar används som en regula-
tor eftersom drift har prioriterats framför underhåll 
och bristen har drabbat främst underhåll av belagda 
vägar. [Fig. 66]

År 2008 var årskostnaden för underhåll2, inklusive 
rutinunderhåll3, av belagda vägar i Finland 6,40 kr/m2, 
jämfört med 6,13 kr/m2 i Sverige. Andelen vägar med 
ett IRI-värde över 54 var i Sverige 0,4 procent, jämfört 
med 0,2 procent i Finland. Andelen vägar med ett spår-
djup över 15 mm var i Sverige 4,5 procent, jämfört 3,1 
procent i Finland.

grusvägar
Kostnaden per meter av den totala längden grusväg för 
drift och underhåll har sjunkit i reella termer sedan 
20045. Anledningen är i första hand att andra drift- och 
underhållsåtgärder successivt har prioriterats  
högre. Det har medfört sämre standard för trafikan-
terna och ökad eftersläpning i underhållet. [Fig. 67]

Färjetransporter 
Kostnaden för färjetrafiken har varit förhållandevis 
stabil i fasta priser under den senaste femårsperioden. 
Kostnaden per resa tur och retur och kostnaden per 
skeppat fordon varierar beroende på antalet turer och 
antalet skeppade fordon. [Fig. 68]

[Fig.66]  nyckeltAl FÖr drIFt och underhåll AV belAGdA   
 VäGAr*

 2004 2005 2006 2007 2008

Kostnad mnkr 2 467 2 642 2 636 2 959 3 288

Kostnad mnkr, prisnivå 2008 3 666 3 557 3 251 3 543 3 288

Vägyta belagd väg, miljoner m2 542 544 553 535 536

Kostnad, kr/m2 4,55 4,86 4,76 5,53 6,13

Kostnad, prisnivå 2008, kr/m2 6,76 6,54 5,88 6,62 6,13

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

[Fig.67]  nyckeltAl FÖr drIFt och underhåll AV GruSVäGAr* 

 2004 2005 2006 2007 2008

Kostnad mnkr 387 370 372 336 359

Kostnad mnkr, prisnivå 2008 469 430 414 361 359

Total längd km 20 522 20 319 20 161 19 882 19 836

Kostnad kr/m 19 18 18 17 18

Kostnad, prisnivå 2008, kr/m 23 21 21 18 18

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

[Fig.68]  nyckeltAl FÖr AnAlyS AV FärjetrAnSporter på  
 det StAtlIGA VäGnätet*

 2004 2005 2006 2007 2008

Kostnad mnkr 398 415 445 474 497

Kostnad mnkr, prisnivå 2008 491 489 509 503 497

Kostnad kronor per t.o.r. 760 782 837 880 928

Kostnad per resa t.o.r., prisnivå 2008 937 920 957 935 928

Kostnad kronor per skeppat fordon 37 38 40 41 44

Kostnad per skeppat fordon, prisnivå 2008 45 45 46 44 44

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

[Fig. 69]  rÖrelSeMArGInAl, procent 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Vägverket Produktion 1,2 1,3 2,6 4,2 3,8 2,1

Branschgenomsnitt inklusive 
Vägverket Produktion 2,1 2,6 3,7 4,5 4,8 5,0

Vägverket Konsult 4,2 2,3 1,6 0,8 4,5 12,3

Branschgenomsnitt inklusive  
Vägverket Konsult 5,1 5,5 6,3 8,2 8,9 12,0

* Branschgenomsnitt 2008 avser perioden oktober 2007 till och med september 2008.

1. Kostnaden per kvadratmeter mäter inte produktivitet.
2. Vinterväghållning ingår ej.
3. I Sverige ingår rutinunderhåll i driften.
4. Se avsnittet om Transportkvalitet.
5. Kostnaden per meter mäter inte produktivitet.

” Vinterdriften uppvisar en god produktivitets- 
utveckling även under 2008.”

Analys
Jämförelsen mellan affärsenheterna och branschen 
försvåras av att konkurrenterna även bedriver verk-
samhet utanför väg- och anläggningsområdet.  
För Vägverket Produktions del har väg- och anlägg-
ningsmarknaden under större delen av året varit fort-
satt stark både inom offentlig och privat sektor. Mot 
slutet av året har en viss avmattning skett inom den 
privata sektorn. Regeringens satsning på infrastruk-
tur bedöms kompensera denna nedgång. De största 
satsningarna sker i södra och mellersta Sverige. Det 
försämrade resultatet beror till största del på en order 
(E6 Värmlandsbro – Hogdal) som försämrar resultatet 
med 90 miljoner kronor.

För Vägverket Konsult har Vägverkets och Ban-
verkets del av marknaden varit fortsatt stark. En viss 
avmattning kan märkas inom den kommunala sektorn. 
Sammantaget får året anses gynnsamt både vad gäller 
efterfrågan och prisbild. Detta återspeglas i resultatet 
där rörelsemarginalen uppgår till 12,3 procent jämfört 
med budget 5 procent. Bedömningen är att efterfrågan 
och prisbild kommer att försämras kommande år.

Mål och resultat – Övriga mål Mål och resultat – Övriga mål

egenregIverksAmhet 

 
Mål fÖr 2008
Vägverket skall bedriva en egenregiverksamhet med en  
lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt.  
 
resultat:    Delvis uppfyllt

 
Måluppfyllelse 
Lönsamheten i form av rörelsemarginal (rullande tolv-
månadersvärden) har jämförts med andra företag i 
bygg- och anläggnings- respektive konsultbranschen. 
För Vägverket Produktion respektive Vägverket  
Konsult är perioden (rullande tolvmånadersvärden) 
januari – december. Eftersom det saknas resultat av-
seende helår för andra företag är jämförande period 
för dessa oktober 2007 – september 2008. 

Jämförelser med branschen för 2008 visar att  
rörelsemarginalen inom Vägverket Produktion var 3 
procent lägre än branschgenomsnittet. Detta beräknas 
utifrån relevanta verksamheters resultat inom bolagen 
NCC, Peab, och Skanska samt Vägverket Produktion 
och var 5 procent, jämfört med 2,1 procent för Vägver-
ket Produktion. 

För Vägverket Konsult visar jämförelsen att rörelse-
marginalen är i nivå med branschgenomsnittet. Detta 
beräknas utifrån resultaten från de tre största jämför-
bara företagen SWECO/VBB,  Ångpanneföreningen och 
Banverket Projektering samt Vägverket Konsult och 
var 12 procent,  jämfört med 12,3 procent för Vägverket 
Konsult. [Fig. 69]
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Övrig återrapportering

I detta kapitel görs en återrapportering jämfört med 
övriga återrapporteringskrav i regleringsbrevet.

 

Nya och förbättrade vägar
 
InvesterIngAr
Den totala summan för investeringar var 9 826 miljo-
ner kronor under 2008.

Ett antal större motorvägsträckor har öppnats för 
trafik under 2008. I Bohuslän har två sträckor på E6 
öppnats: Torp–Håby och Värmlandsbro–Hogdal, med 
en längd på 24 km. På E18 i Värmland har 6 km i Karl-
stad, delen Kronoparken–Skattkär, öppnats för trafik. 
Delen Lekhyttan–Adolfsberg, väster om Örebro på E18 
har också öppnats för trafik under 2008, med en längd 
på 18 km. På E18 har även Västjädra– Västerås med en 
längd på 6 km öppnats för trafik. I Stockholm har en 
viktig länk öppnats för trafik under 2008, Norrorts-
leden, med en längd på 15 km. Vägen öppnades delvis 
före tidsplan trots att projektet utökades med arbeten 
för motsvarande cirka 225 miljoner kronor. 

Två större objekt med mötesfrihet har öppnats för 
trafik under 2008. Det är på E18 i Värmland, delen 
Hån–Töcksfors med en längd på 4 km samt på väg 70 
förbi Sala, med en längd på 18 km. 

Förberedelsearbetet för Norra länken i Stockholm 
startades under 2005, vilket har möjliggjort byggstart 
under 2007. Arbetet fortsatte under 2008.

Under 2008 fortsatte utbyggnaden av E6 genom  
Bohuslän norr om Uddevalla enligt planerna. 

Nio objekt med en kostnad på över 100 miljoner  
kronor vardera har öppnats för trafik under året. Dessa 

objekt representerar en investeringsvolym på 7 288 
miljoner kronor och deras totala längd är 99,5 km. Kost-
naderna har förbrukats under ett antal år och kan alltså 
inte hänföras enbart till 2008. Jämfört med budgeterad 
kostnad vid byggstart var slutlig kostnad 15 procent  
högre1. Med hänsyn tagen till index var den faktiska kost- 
naden i samma nivå som plankostnad för de nio objekt 
som fanns med i investeringsplanerna 2004 – 2015. 

För nio av de stora investeringsprojekten har den 
samhällsekonomiska lönsamheten beräknats. Samt-
liga projekt är samhällsekonomiskt lönsamma. Den 
viktigaste nyttan för samhället utgörs av minskad  
restid och färre olyckor. Dessa objekt beräknas till-
sammans årligen medföra en minskad restid på cirka 
1 900 000 timmar samt en årlig minskning av antalet 
dödade och svårt skadade med cirka 17 personer. 
Norrortsleden i Stockholm och E6 genom norra Bohus-
län står för merparten av nyttan.  

Under året har 32 objekt med en kostnad på mellan 
10 och 99 miljoner kronor färdigställts. Den budge-
terade kostnaden vid byggstart var totalt cirka 1 108 
miljoner kronor. Den slutliga kostnaden var cirka 1 182 
miljoner kronor, vilket är en ökning med i genomsnitt 
cirka 7 procent. 15 objekt var upptagna i långsiktiga 
planer med en plankostnad på totalt 624 miljoner kro-
nor. Den slutgiltiga kostnaden för dessa var 542 miljo-
ner kronor, vilket ger en kostnadsminskning på cirka 
13 procent, jämfört med plan. Resterande 17 objekt är 
sådana som finns med i nationell eller regional plan 
utan att vara namngivna men som belastar anslag för 
bärighetshöjande åtgärder eller trafiksäkerhetshö-
jande åtgärder. Objekten gäller bland annat mitträcken 
och ombyggnad av korsningar. [Fig. 70 – 73]

1. Under de senaste åren har anläggningsbranschen haft högre pris- 
 ökningar än beräknat. Detta innebär att vid upprättande av budget  
 vid byggstart gick det inte att förutsäga dessa kraftiga prisökningar.

[Fig. 70]  InVeSterInGAr uppdelAt på VäGnät reSpektIVe SyFte Med åtGärden, MIljoner kronor 

   Syftet med investeringen 

Vägnät Flera syften bärighet trafiksäkerhet Miljö Väginformatik Övrigt Summa

Nationella vägar 3 736  155 678 136 36 25 4 767

Övriga vägar 1 321 1 298 573 106 0 38 3 335

Norra länken och Götaleden 1 724      1 724

Summa 6 781 1 453 1 251 242 36 63 9 826

 * Vägnät: NS = nationell stamväg, ÖR = övrig riksväg, LV = länsväg.
 ** Alla kostnader är uttryckta i prisnivå 2008.
 *** Nettonuvärdeskvoten används för att bedöma en åtgärds kostnadseffektivitet. En nettonuvärdeskvot på 0,5 innebär att för varje  
  satsad krona får man tillbaka denna plus ytterligare femtio öre i avkastning, sett över hela projektets livslängd. Baserad på slutlig kostnad. 
 **** Varav 2 km mötesseparerat, men objektet redovisas under mötande trafik. 

[Fig.71]  uppFÖljnInG AV koStnAder och kAlkylerAd SAMhällSnyttA FÖr objekt >100 MIljoner kronor  
 SoM ÖppnAtS FÖr trAFIk under 2008

 

Väg Vägnät * Sträcka längd, km                    kostnader, mnkr**   nnk***                             årliga effekter 

     Slutlig *** budget inför plan     Minskad restid,             Minskat antal/år 

        byggstart  2004 – 2015    tusen tim/år 

                 dödade och  lindrigt 

Motorväg                 svårt skadade skadade

E6 NS Torp–Håby  17,0  1 767   1 439  1 677 0,5  276  4,5 

E6 NS Värmlandsbro–Hogdal  7,0  580   557  660 0,1  110  1,4 

E18 NS Kronoparken–Skattskär  6,0  251   219  253 0,9  73  1,9 

E18 NS Lekhyttan–Adolfsberg  18,0  789   642  743 0,5  190  0,4 6,0

E18 NS Västjädra–Västerås  6,4  145   173  161 0,9  75  0,0 1,0

Lv 265 LV Norrortsleden i Stockholm  15,0  3 135   2 765  3 129 0,5  1 000  7,0 

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort         

E18 NS Hån–Töcksfors  4,1  118   120  120 0,2  40  0,1 

Rv 70 NS Förbi Sala  18,0  375   328  350 0,2  102  1,4 2,5

landsväg med mötande trafik          

Lv 117 LV Daggarp–Tjärby–Skogaby****  8,0  128   117  127 2,4  23  0,4 -

Övrig återrapportering – Nya och förbättrade vägar Övrig återrapportering – Nya och förbättrade vägar

Invigning av sträckan Täby – Rosenkälla, Norrortsleden i Stockholm.
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[Fig.72]  koStnAder FÖr VäGInVeSterInGAr per VäGåtGärd, MIljoner kronor 

 2004 2005 2006 2007 2008

Motorväg 4 133 2 952 3 638 3 813 4 567

Mötesfri väg 2 319 2 016 1 638 1 993 2 367

Ej mötesfri väg 710 449 342 432 358

Bärighetsförbättring av väg/bro, tjälsäkring 1 477 1 322 1 269 1 408 1 430

Beläggning, grusväg 57 25 23 37 42

Miljö- och trafiksäkerhetsprioriterad väg/gata 121 69 48 40 57

Gång- och cykelled, kollektivtrafikled 150 153 177 137 143

Plankorsningar 260 216 106 190 119

Planskilda korsningar 254 171 171 124 210

Rastplatser m.m. 63 49 33 12 22

Busshållplatser 40 52 29 39 51

Miljöåtgärder, buller-, vattenskydd m.m. 196 182 188 152 234

Avkörningsskydd 302 209 160 93 137

Övriga skyddsanordningar 38 30 18 31 31

Trafikledningsanordningar 182 117 64 71 56

Övrigt 13 87 1 3 3

totalt väginvesteringar 10 315 8 099 7 905 8 576 9 826

d:o prisnivå 2008 12 438 9 354 8 724 9 133 9 826

[Fig. 73]  totAlA koStnAder, kM VäG och à-prISer FÖr VäGAr ÖppnAde FÖr trAFIk 2004–2008 

                          Standard

  Motorväg Mötesfri väg, landsväg Gång-/ 

   fyrfältsväg med mötande cykelväg

total kostnad mnkr i respektive års prisnivå 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

 2008 8 240  1 527 217 39

Väglängd km 2004 77 * 153 37 109

 2005 11  242 81 91

 2006 28 ** 236 49 85

 2007 99  267 68 81

 2008 69  205 14 69

à-pris mnkr/km i respektive års prisnivå 2004 152 * 6 17 1

 2005 124  15 9 1

 2006 200 ** 4 11 1

 2007 66  5 15 1

 2008 119  7 15 1

à-pris mnkr/km prisnivå 2008 2004 183  7 20 1

 2005 143  17 10 1

 2006 221  4 12 1

 2007 70  5 16 1

 2008 119  7 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.74]  uppFÖljnInG AV koStnAder och kAlkylerAd SAMhällSnyttA FÖr VäGobjekt SoM ÖppnAtS FÖr trAFIk 2005 

Vägnummer projekt total kostnad, mnkr nettonuvärdeskvot Minskning restid,  Minskning antal skadade  

     tusen tim/år och dödade/år

   beräknad uppföljd  beräknad  uppföljd  beräknad  uppföljd  

   2005 2008 2005 2008 2005 2008

Motorväg       

E4 Rotebro–Upplands Väsby* 602 

E6 Torp–Håby, delen Kallsås- Småröd*  134 

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort       

E4 Skellefteå–Kåge 194 -0,1 -0,1 50 50 0,9 0,9

Rv 26 Brandshult–Hyltebruk 208 1,1 1,1 52 52 1,7 1,7

Rv 26 Borgunda–Skövde 580 1,3 1,3 216 216 2,4 2,4

Rv 27 Kråkered–Aplared** 252 1,3 2,0 156 230 1,3 1,3

Rv 50 Ludvika–Borlänge 57 0,8 1,3 46 46 0,6 0,6

Rv 50 Ornäs–Tallen 210 0,7 0,9 73 78 1,6 1,7

Rv 50 Tallen–Gruvan (Falun)* 233      

Lv 275 Tranebergsbron* 684      

landsväg med mötande trafik       

Rv 87 Döda Fallet–Bispgården 183 -1,0 -0,9 3 5 0,0 0,0

Lv 249 Förbi Frövi 77 1,1 1,0 53 53 0,1 0,1

Lv 250 Köping–Kolsva, etapp 2 86 -0,2 -0,2 13 13 0,2 0,2

Lv 723 Skärhamn–Kålleskär 68 0,7 0,7 18 17 0,8 0,8

 * Dessa objekt är ej beräknad med Vägverkets gängse metod för beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet.
 ** Detta objekt har större trafikökning än beräknat, vilket leder till större nyttor än beräknat.

TEN-bidrag
Vägverket har under 2008 beviljats bidrag med cirka 
176 miljoner kronor för projekt som ingår i den årliga 
och i den fleråriga EU-budgeten för stöd till transeuro-
peiska nätverk (TEN). Av beviljade bidrag avser cirka 
71 miljoner kronor Norra länken, cirka 66 miljoner 
kronor E6 Trelleborg–Vellinge, cirka 31 miljoner kronor 
den svenska delen i EasyWayprojektet1 och cirka  
8 miljoner kronor E22 Norrleden. 

Under året har vi fått utbetalningar på cirka 117  
miljoner kronor. [Fig. 75]

Under 2008 har Vägverket lämnat in fyra ansök-
ningar om bidrag inom den årliga bidragsperioden. 
Ansökningarna avser E6 Bohuslän, E6 Trelleborg–Vel-
linge, E22 Norrköping och E45 Göteborg–Trollhättan. 
Av dessa har vi beviljats bidrag till E6 Trelleborg–Vel-
linge och E22 Norrleden. 

1. EasyWayprojektet omfattar flera delprojekt inom ITS-området och 
 bedrivs i samarbete med olika länder (tidigare benämnt Viking- 
 projketet).

[Fig.75]  projekt FÖr VIlkA ten-bIdrAG hAr utbetAlAtS 

projekt beviljat år bidrag (tkr)

E6 Norra Bohuslän  2005 och 2006 40 480

Vikingprojektet 2005 och 2006 9 413

Norra länken 2008 40 317

E6 Trelleborg–Vellinge 2008 9 327

EasyWay 2008 17 950

totalt utbetalt  117 487

Nationell väghållningsplan
Totalt har investeringar gjorts för 6 091 miljoner  
kronor under 2008 och 21 530  miljoner kronor under 
åren 2004 – 2008, indexberäknat till 2004 års prisnivå.  
Den nationella planen anger åtgärder för 56 300 miljo-
ner kronor, vilket ger en uppfyllelse mot plan på  
38 procent för 2004 till 2008. [Fig. 76]

Efterkalkyler för väginvesteringar har beräknats för 
objekt som öppnades för trafik år 2005. Det innebär att 
nyttan enligt efterkalkylen 2008 jämförs med nyttan 
enligt den ursprungliga kalkylen från 2005. För flerta-
let av objekten är lönsamheten oförändrad eller endast 
marginellt förändrad jämfört med den tidigare be-
räkningen. Några av objekten har markant högre lön-
samhet enligt efterkalkylen. Den högre lönsamheten 
beror på av att den verkliga trafikökningen är större 

än vad som beräknats i ursprungskalkylen, vilket le-
der till större nytta. I vissa fall är den ursprungliga 
lönsamhetskalkylen och efterkalkylen baserade på 
olika effektsamband, eftersom effektsambanden har 
uppdaterats under perioden. När man använder nyare 
effektsamband i efterkalkylen än i ursprungskalkylen 
blir lönsamheten lägre i efterkalkylen än vad den blir 
när både ursprungskalkyl och efterkalkyl baseras på 
äldre effektsamband. [Fig. 74]

[Fig.76]  uppFÖljnInG AV åtGärdStyper I nAtIonell plAn  

 Väginvestering bärighet och tjälsäkring Mötesseparering och  Miljöåtgärder Övriga åtgärder* Summa 

   mindre tS-åtgärder

Volym 2008, mnkr 3 555 1 370 908 212 46 6 091

Volym 2004 – 2008, mnkr*** 10 277 6 194 3 909 810 340 21 530

Summa plan 2004 – 2015** 30 600 17 000 4 900 3 000 800 56 300

Andel av plan (procent) 34 36 80 27 42 38
 
 * Innefattar handikappanpassningar, kollektivtrafikåtgärder, rast- och informations- 
  platser samt fysiska anordningar för trafikövervakning.
 ** Exklusive FUD (forskning, utveckling och demonstration) och återbetalning av lån.
 *** Volym 2004–2008 är i prisnivå 2004.

Övrig återrapportering – Nya och förbättrade vägar Övrig återrapportering – Nya och förbättrade vägar
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barhet. Tillverkaren ansvarar för att utsläppen inte 
överskrider gällande gränsvärden upp till 5 år eller  
80 000/100 000 km beroende på årsmodell. Vi har  
kontrollerat 14 modeller och 5 bilar av varje modell. 
Inga avvikelser från kraven har identifierats. 

Marknadskontroll inom området buller från utom-
husutrustning genomfördes för att kontrollera efter-
levnaden av lagstiftningen inom området. Här fanns 
avvikelser som åtgärdades.

Vägverkets kostnader för marknadskontroll uppgick 
till 17,1 miljoner kronor.

eftersom man måste boka kunskaps- och körprovet 
samtidigt. De webbtester som gjordes under 2007 med 
kunskapsprov i externa lokaler har nu övergått till 
verklighet på några få orter. 

Kunderna är fortfarande nöjda; index är 71. Efter- 
frågan på körprov har ökat med 13 procent jämfört 
med föregående år. För kunskapsprov har efterfrågan 
minskat med 17 procent under året. Antalet körprov 
och kunskapsprov var 257 900 (227 800) respektive  
285 500 (344 000). 

Av körproven gjordes 60 (59) procent av män och 
40 (41) procent av kvinnor, medan 63 (62) procent av 
kunskapsproven gjordes av män och 37 (38) procent av 
kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och män är mindre 
om man endast räknar in körprov och kunskapsprov 
för behörighet B (personbil). 

Andelen godkända körprov är oförändrad för både 
trafikskoleutbildade och privatutbildade elever. An-
delen godkända kunskapsprov har minskat under 
flera år, men under 2008 ökade andelen godkända 
kunskapsprov. Särskilt ökade den efter införandet av 
sammanhållet prov. Fortfarande finns det dock stora 
skillnader i andelen godkända prov mellan trafiksko-
leutbildade och privatutbildade elever. De privatutbil-
dade elevernas andel av de genomförda körproven för 
personbil har fortsatt att öka under 2008. 

Andel godkända kunskapsprov var 50 (45) procent 
för män och 55 (51) procent för kvinnor. Andel god-
kända körprov var 57 (58) procent för män och 57 (58) 
procent för kvinnor. [Fig. 79 – 82]

[Fig.77]  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 2008, mnkr 1 320 560 62 147 99 13 2 201

Volym 2004–2008, mnkr*** 6 797 1 851 291 544 523 29 10 036

Plan 2004–2009, mnkr 10 228 1 739 538 692 1 254  14 451**

Andel av plan, % 66 106 54 79 42  69
 
 * Bidragen förutsätter 50 procent medfinansiering från kommun eller trafikhuvudman.
 ** De upprättade planerna för perioden 2004–2009 avviker något från regeringens direktiv.
 *** Volym 2004–2008 är i prisnivå 2004.

[Fig.78]  uppFÖljnInG AV de reGIonAlA plAnernA  

län utfall 2008, mnkr utfall 2004 – 2008, mnkr*** plan 2004 – 2009, mnkr* Andel utfall 2004 – 2008  

    av plan 2004 – 2009, %

Stockholm 944 4 346 5 007 87

Uppsala 38 407 575 71

Södermanland 48 320 516 62

Östergötland 53 307 544 56

Jönköping 114 285 493 58

Kronoberg 22 171 234 73

Kalmar 37 162 258 63

Gotland 5 36 69 53

Blekinge 26 108 200 54

Skåne 347 975 1 618 60

Halland 85 307 444 69

Västra Götaland 305 961 1 778 54

Värmland 38 201 261 77

Örebro 88 224 378 59

Västmanland 82 184 295 62

Dalarna 1 472 495 95

Gävleborg 103 193 283 68

Västernorrland 4 97 206 47

Jämtland** 1 167 151 110

Västerbotten 40 134 239 56

Norrbotten 49 138 206 67

 Summa 2 429 10 196 14 250 72

 * 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 2004–2008 är i prisnivå 2004.

Länsplaner för regional transportinfrastruktur
De regionala vägarna är statliga vägar som inte ingår 
i det nationella stamvägnätet. Investeringar i dessa 
vägar samt statsbidrag planeras av länsstyrelser, re-
gionala självstyrelseorgan och kommunala samarbets-
organ.

I regleringsbrevet för 2008 anges att lika stor andel 
av respektive länsplan ska ha genomförts år 2009 och 
att varje åtgärd ska genomföras rationellt och effek-
tivt. Den hittills genomförda volymen varierar kraftigt 
mellan länen, mellan 47 – 110 procent av planvolymen 
2004 – 2015, för åren 2004 – 2009.  Vi bedömer att målet 
om att alla länsplaner ska ha genomförts lika långt 
2009 inte kommer att uppnås. Det beror på omfördel-
ning till län med stora pågående objekt. Den belopps-
mässiga avvikelsen mot planen bedöms dock bli rela-
tivt liten för de övriga länen. [Fig. 77 – 78] 

” Medelväntetiden för körprov var 14 dagar,  
en minskning med 16 dagar sedan 2007.”

[Fig.79]  kÖrproV och kunSkApSproV, 
 MedelVäntetId FÖr helA lAndet 

 2004 2005 2006 2007 2008*

Medelväntetid körprov, antal dagar 23 18 22 30 14

Medelväntetid kunskapsprov, antal dagar 27 17 16 20 9
  
* 2008 års värden avser förstagångsprov

[Fig.80]  MEDELVÄRDE ÖVER ÅR VÄNTETID TILL KUNSKAPSPROV (DAGAR)
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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 2008 genomfört marknadskon-
troll inom tre områden, bränslen avsedda för motor-
drift, avgasrening för personbilar och buller från viss 
utomhusutrustning. 

Marknadskontrollen inom bränsleområdet har in-
riktats på bensin och diesel avsedd för motordrift. 
Kontrollen visade inga avvikelser från kraven i EG- 
direktiv 98/70 om kvaliteten på bensin och diesel-
bränslen.

Marknadskontrollen inom området avgasrening för 
personbilar har gällt utrustningens funktion och håll-

Övrig återrapportering – Marknadskontroll Övrig återrapportering – Körprov och kunskapsprov

Körprov och kunskapsprov
 
Den genomsnittliga väntetiden till förarprov mins-
kade under 2008. Väntetiderna varierar dock i landet. 
Den sedvanliga ökningen av väntetiderna under som-
marmånaderna inträffade även under 2008. I januari 
infördes företräde till förstagångsprov. Den första 
september infördes sammanhållet prov som innebär 
att kunskapsprov och körprov ska ske i nära anslut-
ning till varandra. Båda dessa åtgärder har bidragit 
till kortare väntetider.

Medelväntetiden för körprov var 14 dagar, en minsk-
ning med 16 dagar sedan 2007. Medelväntetiden för 
kunskapsprov var 9 dagar, en minskning med 11 dagar 
sedan 2007. Vid utgången av 2008 var kötiden till kör-
prov i genomsnitt 21 (24) dagar och till kunskapsprov 
15 (22) dagar. Den kortare väntetiden kan bero på att de 
tidigare chanstagarna nu kommer bättre utbildade till 
prov. Detta är en effekt av det sammanhållna provet, 
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Intern styrning och kontroll
 

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 
vid statliga myndigheter trädde i kraft den 1 januari 
2008. Myndighetsledningen har enligt förordningen an-
svar för att utforma och upprätthålla den interna styr-
ningen och kontrollen integrerat med myndighetens 
verksamhetsstyrning. Det övergripande ansvaret kan 
inte delegeras. I samband med att årsredovisningen 
skrivs under ska myndighetsledningen (styrelsen) göra 
en skriftlig bedömning av om den interna styrningen 
och kontrollen har varit betryggande under året. 

rIskhAnterIng
Kraven i förordningen uppfylls till stora delar genom 
den metodik och det arbetssätt som redan är etable-
rade för riskhantering i Vägverket. Sedan 2002 sker 
riskhanteringen samlat i Vägverkets hela verksamhet 

med stöd av gemensamma grundmodeller. Verksamhe-
ten delas in i följande övergripande riskhanteringsom-
råden: analys av mål i styrkort, projekt och processer. 
Stödjande delområden är krisberedskap, arbetsmiljö, 
informationssäkerhet och säkerhet. Riskhanteringen 
är anpassad till de förutsättningar som gäller för varje 
område. Inom riskhanteringsområdet processer görs 
årligen till exempel riskanalyser för allvarliga fysiska 
risker på utvalda vägsträckor med metoden Riskana-
lys – Vald vägsträcka. 

2008 års samlade analys är dokumenterad i ”Vägver-
kets verksamhetsanalys 2008 – risker och möjligheter 
för intern styrning och kontroll”. Verksamhetsanaly-
sen innehåller en riskstrategi, ledningens acceptans-
kriterier samt prioriterade risker och möjligheter i 
verksamheten. Verksamhetsanalysen utgår till stor del 
från analyser inom riskhanteringsområdena och från 
revisioner. Under året har åtgärder genomförts för 
verksamhetsanalysens risker och möjligheter i syfte 
att uppnå förbättrad verksamhet. 

 
Krisberedskap 
 
mål
Målen för civilt försvar och åtgärder mot extraordi-
nära händelser anges i regeringens riktlinjebeslut för 
2008. Enligt målen ska de aktiviteter som utförs av 
Vägverket bidra till att samhällsviktiga transporter 
med hög sannolikhet kan genomföras när transport-
systemet utsätts för allvarliga störningar, vid extraor-
dinära händelser och 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 och de investeringar 
och övriga beredskapsåtgärder som har genomförts. 

utbIldnIng och övnIng
I Vägverkets krisledningsorganisation har 23 personer 
genomgått utbildning i krisledning vid extraordinära 
händelser. Poolorganisationen för reservbrobyggnad 
med personal från Vägverket, Banverket, Räddnings-
verket, Försvarsmakten och två entreprenörer har 
vidareutbildats i Vägverkets reservbrosystem. 

Första veckan i juni deltog Vägverket med materiel 
och personal i en internationell krisledningsövning 
i Finland, kallad UUSIMAA. En reservbro av typen 
Compact 200 byggdes och användes inom ramen för 
övningen. 

InvesterIngAr sAmt drIFt och underhåll
Inköp, drift och underhåll av krisberedskapsmateriel 
har under 2008 uppgått till 10,9 miljoner kronor.  
Vi har även anskaffat fler satellittelefoner och Rakel- 
apparater till Vägverkets krisledningar och band-
vagnsstyrkan. 

övrIgA beredskApsåtgärder
Vi har säkerställt tillgången på personal i krisled-
ningsgrupper och reservbrogrupper. Planerna för 
krishantering har testats. Vägverket har deltagit i fyra 
möten med Planning Board for Inland Surface Trans-
port (PBIST) inom ramen för Euro-atlantiska partner-
skapsrådet. Vi har genomfört ett antal riskanalyser 
inom området extraordinära händelser till en kostnad 
av 1,4 miljoner kronor. 

Vägverket har tagit ansvar för att organisera, ut-
rusta och utbilda en bandvagnsstyrka som ska kunna 
stödja samhället vid olika typer av kriser (det är alltså 
ingen utpräglad Vägverksresurs). Vi tar över bandvag-
narna från Försvarsmakten och styrkan ska vara helt 
färdigorganiserad under 2009. Styrkan delas in i tre 
omgångar med placering i Jönköping, Borlänge och 
Sollefteå. Organisationen bemannas av personal ur 
Vägverket, Frivilliga automobilkåren (FAK) och Frivil-
liga radioorganisationen (FRO). 

krIssItuAtIoner
Inga stora krissituationer har uppkommit i väg-
transportsystemet under 2008. Mer omfattande stör-
ningar har förekommit vid några tillfällen. Kraftiga 
blåsväder har påverkat vägtransportsystemet vid flera 
tillfällen. På några platser har även mindre ras och 
skred inträffat.

 

Särskilda insatser inom internationellt 
arbete

 
I kapitlet Mål och resultat beskriver vi åtgärder som 
Vägverket har vidtagit som del av verkets internatio-
nella arbete och som bedöms ha bidragit eller väsent-
ligt kan komma att bidra till uppfyllelsen av de trans-
portpolitiska målen.

Vägverket tecknade år 2007 ett samarbetsavtal med 
Sida inom ramen för Politiken för global utveckling 
(PGU). Avtalet innebär bland annat att Vägverket – lik-
som vissa andra statliga myndigheter – ska delta i det 
internationella biståndssamarbetet. Under året har ett 
flertal kontakter ägt rum med Sida i avsikt att definiera 
lämpliga biståndsprojekt. Ännu har dock inget sådant 
satts igång.

Projektet för ökad trafiksäkerhet i Marocko, som 
genomförts av Vägverket och Sweroad på uppdrag av 
Sida, avslutades i början av året.

 

Antidiskrimineringsstrategin
 
Vägverkets kunder efterfrågar en bra service och ett 
bra bemötande oavsett kön, ålder eller etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, sexuell lägg-
ning samt funktionshinder.

I Vägverkets styrande dokument Strategisk Plan och 
i underlaget Kundgruppsdokument för medborgarna 
anges att Vägverkets förhållningssätt ska vara öppet 
och kundorienterat och kännetecknas av respekt för 
olika individers specifika förutsättningar, önskemål 
och krav. 

Vägverket tog fram en antidiskrimineringsstrategi 
hösten 2007. Under 2008 har implementering av ett 
nytt PA-system påbörjats som ska säkerställa att ruti-
nerna mot diskriminering vid rekrytering följs. Risken 
för diskriminering kommer att minska genom att den 
första grovgallringen görs maskinellt och endast mot 
fastställda kompetenskrav. 

Under året har vi arbetat med att förankra fördjup-
ningsdokumentet Jämställdhet i vårt ledningssystem. 
Se vidare under avsnitt Ett jämställt vägtransportsys-
tem sid 40.

Ett antal undersökningar1 har genomförts av hur vår 
webbplats fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv. 
Expertanalyser har kontrollerat tekniska och pedago-
giska tillgänglighetsproblem. Resultatet har använts 
för att förbättra webbplatsen. Vi följer löpande upp 
våra lokaler så de blir mera tillgängliga. 

[Fig.81]  MEDELVÄRDE ÖVER ÅR VÄNTETID TILL KÖRPROV (DAGAR)
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[Fig.82]  ANDEL GODKÄNDA KUNSKAPSPROV B 
 OCH KÖRPROV B, 2004–2008
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”Vägverket har tagit ansvar för att organisera, utrusta och utbilda en bandvagnsstyrka  
som ska kunna stödja samhället vid olika typer av kriser.”

1. Resultat: Fokusgrupper – Vad tycker personer med olika  
 funktionsnedsättningar om vv.se? 
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Affärsenheternas verksamhet  

Vägverkets affärsdrivande verksamhet bedrivs i tre af-
färsenheter: Vägverket Produktion, Vägverket Konsult 
och Vägverket Färjerederiet. Affärsenheterna arbetar i 
bolagsliknande former. De utför uppdrag såväl åt Väg-
verket, andra myndigheter, organisationer och kommu-
ner som åt näringslivet.

Utgångspunkter för verksamheten 
 

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”. Detta ska i sin tur leda till ett 
bra utbud, i fråga om både kvalitet och kapacitet, samt 
fungerande prisbildning.

Affärsenheterna ska ha en lönsamhet i nivå med 
branschgenomsnittet. De är intäktsfinansierade och 
deras förutsättningar och villkor ska vara marknads-
mässiga. De verkar 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 affärs-
enheterna i relation till branschen i övrigt.

En mer detaljerad redovisning av årets verksamhet, 
resultat och ställning finns i respektive enhets årsrap-
port för 2008.

  

Vägverket Produktion 
 
verksAmhet
Vägverket Produktion bedriver byggnads-, drift- och 
underhållsverksamhet inom väg- och anläggnings-
området.

mArknAd och orgAnIsAtIon 
Väg- och anläggningsmarknaden har under större de-
len av 2008 varit fortsatt stark, både inom offentlig och 
privat sektor. Mot slutet av året har det varit en viss 
avmattning inom den privata sektorn i samband med 
den allmänna oron på världsmarknaden och tillhö-
rande konjunkturnedgång. Regeringens satsning på in-
frastruktur, den så kallade Närtidssatsningen, bedöms 
kompensera nedgången inom den privata sektorn. Ut-
ländska aktörers intresse för den svenska marknaden 
har intensifierats något, vilket har märkts inte minst 
genom ett utländskt uppköp av ett medelstort svenskt 
anläggningsbolag.  

Bland det större anläggningsuppdrag som Vägverket 
Produktion har påbörjat under året kan nämnas ny 
motorväg på E6 mellan Lugnet och Skee, ytterligare 
en etapp av riksväg 73 till Nynäshamn, utbyggnad av 
Ystads hamn åt Ystads kommun samt byggande av 
trafikplats Hyllie åt Malmö kommun. 

Vägverket upphandlar årligen drift och underhåll 
av ett antal geografiska områden. Under 2008 har elva 
områden upphandlats och Vägverket Produktion har 
blivit utsedd till entreprenör för nio av dessa. Drift 
och underhåll i kommunerna är en stadigt växande 
marknad. Under 2008 har Vägverket Produktion fått 
ett antal viktiga uppdrag, bland annat stadsdelarna 
Vällingby–Hässelby och Spånga–Tensta–Rinkeby i 
Stockholms stad och drift och underhåll av den offent-
liga belysningen i Malmö stad.

Under det gångna året har förberedelserna inför en 
bolagisering varit intensiv. Den 27 november fattade 
riksdagen det formella beslutet att Vägverket Produk-
tion från och med den 1 januari 2009 ombildas till ett 
statligt bolag som är helt fristående från Vägverket. 
Den nya koncernens namn är Svevia.

Vägverket Produktion har under året rekryterat ett 

stort antal nya medarbetare för att ersätta medarbe-
tare som har gått i pension och säkra den långsiktiga 
tillgången på kompetens inom företaget. 

årets resultAt
Vägverket Produktions omsättning ökade under 2008 
jämfört med 2007. Nettoomsättningen uppgick till 7,6 
(7,2) miljarder kronor. Årets resultat uppgick till 65 (223) 

miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 0,5 
(3,8) procent. Rörelseresultatet har belastats med jäm-
förelsestörande poster uppgående till 123 miljoner. 
Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelse-
marginalen till 2,1 procent. Finansnettot uppgick till 
51 (45) miljoner kronor och utgjordes av ränta på lik-
vida medel. Årets genomsnittliga ränta uppgick till  
4,0 (3,2) procent. [Fig. 83 – 85]

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

[Fig. 83]  nyckeltAl 

 Vägverket produktion 

  2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsättning, mnkr 6 237 6 380 6 679 7 223 7 585

Resultat efter finansiella poster, mnkr 111 188 312 310 90

Andel extern försäljning av total, % 35 36 36 36 38

Konkurrensutsättningsgrad, % 100 100 100 100 100

Rörelsemarginal, % 1,3 2,6 4,2 3,8 2,1

Räntabilitet på eget kapital, % 7,3 12,1 18,8 19,6 6,3

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 10,1 16,8 26,2 27,3 8,8

Soliditet, % 32 32 34 30 30

Antal anställda vid utgången av året 2 499 2 460 2 347 2 464 2 483 

Affärsenheternas verksamhet – Vägverket Produktion Affärsenheternas verksamhet – Vägverket Produktion  

Byggnation av skyddsmur, väg 45 mellan Göteborg och Trollhättan.
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kvAlItet och mIljö
Kvalitetsarbetet har liksom tidigare år inriktats på 
löpande förbättringar. Några exempel på förbättringar 
är att avvikelsesystemet har utvecklats och blivit mer 
användarvänligt, ett introduktionsprogram för nyan-
ställda om vårt ledningssystem har arbetats fram och 
rutiner för systematiskt brandskyddsarbete har utar-
betats av vår arbetsmiljöorganisation.

Miljöarbetet har under året lyfts in under det sam-
lande begreppet hållbar utveckling. Miljöchefen har 
fått utökade befogenheter och ett hållbarhetsnätverk 
har tillsatts. Föreslagen Code of conduct har antagits 
och inriktningsdokument för att prioritera förbätt-
ringsområden och mätning enligt Global Reporting 
Initiative (GRI) är under utarbetning. För år 2008 
kommer Vägverket Produktion för första gången att 
presentera sin årsredovisning med hjälp av hållbar-
hetstermerna i GRI.

 

Vägverket Konsult 
 
verksAmhet
Vägverket Konsult utför konsulttjänster inom trafik-, 
mark- och anläggningsområdet för vägar, broar, järn-
vägar och övriga markanläggningar. Verksamheten 
omfattar trafikanalyser, planering, projektering och 
konstruktion samt byggledning och kontroll.  

mArknAd och orgAnIsAtIon
Den tekniska konsultbranschen har under året haft 
en mycket god marknad med en god prisbild och högt 
resursutnyttjande. Finanskrisen under hösten kom-
mer att påverka marknaden under de närmsta åren. 
Strukturomvandlingen i teknikkonsultbranschen har 
fortsatt. Större utländska konsultföretag har förvärvat 
svenska företag och de större etablerade företagen har 
fortsatt att köpa upp de mindre.   

Vägverket Konsults marknad inom andra tjänster än 
traditionell vägprojektering har ökat. Exempel på upp-
drag är trafikmätningar, analyser, byggledning och till-
ståndsmätningar av vägar samt sektorstjänster inom 

miljö- och trafiksäkerhetsområdet. Vägverket Konsults 
uppdrag åt kunder utanför Vägverket har ökat i be-
tydelse. Det gäller uppdrag åt kommuner, Banverket, 
övriga offentliga organisationer samt näringslivet. 

Vägverket Konsults omsättning ökade kraftigt un-
der de första åren av 2000-talet. Därefter planade 
ökningen ut för att åter ta fart 2007 och framför allt 
under 2008. Omsättningen uppgick 2008 till 527 (455) 
miljoner kronor. Uppdrag åt Vägverket utgjorde 67 (68) 
procent och uppdrag åt kunder utanför Vägverket 33 
(32) procent av omsättningen. 

Resultatmässigt blev 2008 Vägverket Konsults bästa 
någonsin.

Under 2008 har Vägverket Konsult tillsammans med 
Banverket Projektering genomfört omfattande förbe-
redelser inför bolagiseringen 2009. Den löpande verk-
samheten har påverkats marginellt av dessa förbere-

delser. Från och med 1 januari 2009 har verksamheten 
överlåtits till Vectura Consulting AB. 

årets resultAt
Vägverket Konsults resultat efter intern vinstskatt 
uppgick till 28,1 (15,4) miljoner kronor. För uppdrag åt 
Vägverket var resultatet 30,4 (15,8) miljoner kronor och 
för uppdrag åt kunder utanför Vägverket 8,6 (5,7) mil-
joner kronor. Rörelsemarginalen var 7,0 (4,5) procent, 
räntabiliteten på eget kapital 32,2 (20,8) procent och 
soliditeten 46 (47) procent. [Fig. 86 – 88]

kvAlItet och mIljö
Vägverket Konsult har ett processorienterat lednings-
system, som även omfattar miljöledning och arbets-
miljö. Systemet är certifieringsbart och uppbyggt  
enligt ISO 9001 och 14001.  

[Fig. 84]  reSultAträknInG I SAMMAndrAG, MIljoner kronor

 Vägverket produktion 

  2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsättning  6 237 6 380 6 679 7 223 7 585

Kostnader för produktion -5 811 -5 882 -6 070 -6 532 -7 043

bruttoresultat 426 498 609 691 542

Försäljnings- och administrationskostnader -342 -334 -328 -354 -380

Konkurrensskadeavgift m.m. - - - -61 -

Bolagiseringskostnader - - - -11 -123

rörelseresultat 84 164 281 265 39

Finansiella poster 27 24 31 45 51

Resultat efter finansiella poster 111 188 312 310 90

Intern skatt -31 -52 -87 -87 -25

årets resultat 80 136 225 223 65

[Fig. 85]  bAlAnSräknInG I SAMMAndrAG, MIljoner kronor

 Vägverket produktion 

  2004 2005 2006 2007 2008

tillgångar     

Anläggningstillgångar  497 435 399 426 470

Varulager m.m. 131 149 137 113 137

Upparbetad ej fakturerad intäkt - - - - 149

Kortfristiga fordringar 1 414 1 420 1 495 1 659 1 636

Kassa och bank 1 378 1 617 1 644 1 259 1 014

Summa tillgångar 3 420 3 620 3 675 3 457 3 406

eget kapital och skulder     

Bundet eget kapital 550 550 550 550 550

Balanserat resultat  466 466 466 267 403

Årets resultat 80 136 225 223 65

Summa eget kapital 1 096 1 152 1 241 1 040 1 018

Avsättningar 20 74 65 78 101

Långfristiga skulder - - - - -

Förskott från kunder 74 127 123 89 106

Fakturerad, ej upparbetad intäkt 1 114 1 059 1 063 1 032 1 082

Övriga kortfristiga skulder 1 116 1 208 1 183 1 218 1 099

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 420 3 620 3 675 3 457 3 406

[Fig. 86]  nyckeltAl 

 Vägverket konsult 

  2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsättning, mnkr 440 442 447 455 527

Resultat efter finansiella poster, mnkr 11 7 4 21 39

Andel extern försäljning av total, % 24 27 30 32 33

Rörelsemarginal, % 2,3 1,6 0,8 4,5 7

Räntabilitet på eget kapital, % 11,3 7,6 3,8 20,8 32,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 15,7 10,6 5,2 28,8 44,8

Soliditet, % 45 45 42 47 46

Antal anställda vid utgången av året 553 524 522 504 510 

Affärsenheternas verksamhet – Vägverket Konsult Affärsenheternas verksamhet – Vägverket Konsult  
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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 2008 har 61 (62) fartyg trafikerat 38 (38) leder, 
varav 37 statliga och 1 kommunal på entreprenad.  
Totalt har 11,9 (12,2) miljoner fordon och 1,3 (1,5)  

miljoner passagerare utan fordon transporterats på 
555 184 (555 376) färjeturer (tur och retur). Antalet 
oplanerat inställda turer för frigående färjor på grund 
av tekniskt fel var 323 (267) och för lindragna färjor 
698 (236). I verksamheten har också 7 (7) isvägar ingått.

årets resultAt
Resultatet efter intern vinstskatt uppgick till 30,6 
(43,1) miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick för 
uppdrag åt utomstående till 1,7 (4,0) miljoner kronor 
och för resultatområdet ej konkurrensutsatta uppdrag 
åt Vägverket till 40,8 (55,9) miljoner kronor. Rörelse-
marginalen uppgick till 11,4 (15,0) procent. [Fig. 89 – 91]

[Fig. 87]  reSultAträknInG I SAMMAndrAG, MIljoner kronor

 Vägverket konsult 

  2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsättning  440 442 447 455 527

Kostnader för produktion  -408 -413 -422 -414 -474

bruttoresultat 32 29 25 41 53

Försäljnings- och administrationskostnader -23 -22 -21 -20 -16

rörelseresultat 10 7 4 21 37

Finansiella poster 1 - - 1 2

resultat efter finansiella poster  11 7 4 21 39

Intern skatt -3 -2 -1 -6 -11

årets resultat  8 5 3 15 28

[Fig. 88]  bAlAnSräknInG I SAMMAndrAG, MIljoner kronor

 Vägverket konsult 

  2004 2005 2006 2007 2008

tillgångar     

Anläggningstillgångar  22 23 29 29 29

Varulager m.m. - - - - -

Kortfristiga fordringar 110 127 121 112 120

Kassa och bank 22 9 12 30 55

Summa tillgångar 154 159 162 171 204

eget kapital och skulder     

Internt tillfört kapital 29 29 29 29 29

Bundna reserver - - - - -

Balanserat resultat  33 37 36 37 36

Årets resultat 8 5 3 15 28

Summa eget kapital 69 71 68 81 93

Avsättningar - 4 3 2 -

Långfristiga skulder - - - - -

Förskott från kunder - - - - -

Fakturerad, ej upparbetad intäkt 9 10 11 9 6

Övriga kortfristiga skulder 76 74 80 80 104

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 154 159 162 171 204

[Fig. 90]  reSultAträknInG I SAMMAndrAG, MIljoner kronor

 Vägverket Färjerederiet 

  2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsättning, mnkr 410 432 465 501 532

Kostnader för produktion -337 -356 -381 -391 -440

bruttoresultat 73 78 84 110 91

Försäljnings- och administrationskostnader -45 -39 -34 -35 -37

Övriga intäkter och kostnader i rörelsen - 2 3 - 6

rörelseresultat 28 39 53 75 61

Finansiella poster -10 -10 -11 -15 -18

resultat efter finansiella poster* 18 29 42 60 42

Skatt -5 -8 -12 -17 -12

årets resultat 13 21 30 43 31
 
* Därav uppgår resultatet efter finansnetto för ej konkurrensutsatta uppdrag åt Vägverket till 41 miljoner kronor för 2008, 56 miljoner kronor för 2007,  
 42 miljoner kronor för 2006, 28 miljoner kronor för 2005 och 17 miljoner kronor för 2004. Nettoomsättningen uppgår till 488 miljoner kronor 2008,  
 461 miljoner kronor 2007, 434 miljoner kronor 2006, 395 miljoner kronor 2005 och 383 miljoner kronor för 2004.

[Fig. 91]  bAlAnSräknInG I SAMMAndrAG, MIljoner kronor

 Vägverket Färjerederiet 

  2004 2005 2006 2007 2008

tillgångar     

Anläggningstillgångar 504 570 565 624 615

Varulager m.m. 4 4 5 5 6

Kortfristiga fordringar 30 42 55 52 56

Kassa och bank - 7 4 5 7

Summa tillgångar 538 623 629 686 684

Internt tillfört kapital 40 40 40 40 40

Bundna reserver - - - - -

Balanserad vinst/förlust 53 67 76 88 118

Årets resultat 13 21 30 43 31

Summa eget kapital 106 128 146 171 189

Avsättningar - - - - -

Långfristiga skulder 365 407 407 407 400

Förskott från kunder - - - - -

Fakturerad ej upparbetad intäkt - - - - -

Övriga kortfristiga skulder 67 88 76 108 95

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 538 623 629 686 684

[Fig. 89]  nyckeltAl 

 Vägverket Färjerederiet 

  2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsättning, mnkr 410 432 465 501 532

Resultat efter finansiella poster, mkr 18 29 42 60 42

Andel externa försäljning av total, % 6,6 8,5 6,7 8,1 9,4

Rörelsemarginal, % 6,9 9,0 11,4 15,0 11,4

Räntabilitet på eget kapital, % 12,5 16,4 20,9 25,2 16,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 6,4 7,7 9,7 13,3 10,4

Antal anställda vid utgången av året 414 416 420 406 405 

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. Sjöfartsverket förnyade Färjerederiets femåriga 
certifikat 2007 och under 2008 fick vi en påteckning på 
certifikatet. 

Vägverket Färjerederiet tillämpar ett integrerat 
verksamhetssystem baserat på miljö- och kvalitetssys-
tem enligt ISO 14001/9001 och arbetsmiljöarbete enligt 
OHSAS 18001 och AFS 2001:1. Under 2005 revidera-
des systemet av externa revisorer och Färjerederiet 
mottog certifikat för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. 
Sedan 2005 har fyra externa revisioner genomförts. 
Under 2007 genomfördes en förnyelserevision och i 
mars 2008 erhöll rederiet ett nytt treårigt certifikat. 
En uppföljningsrevision genomfördes av SP – Sveriges 
tekniska forskningsinstitut i juni 2008 med godkänt 
resultat.

Affärsenheternas verksamhet – Vägverket Färjerederiet Affärsenheternas verksamhet – Vägverket Färjerederiet  
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Vägtrafikinspektionen 

Vägtrafikinspektionen är oberoende i förhållande till 
Vägverkets övriga organisation men styrelsen är ge-
mensam. Uppgiften är bland annat att verka för att 
myndigheter, kommuner och företag tillämpar ett sys-
tematiskt arbetssätt för att förhindra vägtrafikolyckor 
som leder till att någon dödas eller blir allvarligt ska-
dad. Inspektionen arbetar med analys, forskning och 
utveckling samt dialog och samverkan. Från och med 
1 januari 2009 överförs inspektionens verksamhet till 
Transportstyrelsen.

AnAlys
Under 2008 har inspektionen redovisat en förstudie 
av förutsättningarna för att införa ett pricksystem 
för körkortsinnehavare. Inspektionen bedömer att det 
vore bra om dagens system för körkortsåterkallelser 
kompletteras med ett pricksystem som tydligt visar 
att en förare riskerar förlora körkortet efter upprepade 
trafikförseelser. Vidare har man kartlagt förarutbild-
ningssystemen i Danmark, Frankrike, Nederländerna, 
Norge, Spanien och Storbritannien för att jämföra med 
det svenska systemet och få uppslag till förbättringar. 
Inspektionen anser att det finns goda exempel som är 
värda att utreda vidare för att kunna förbättra trafik-
säkerhetseffekten av det svenska systemet.

Vägtrafikinspektionen har i rapporten ”Dialoger med 
sju polismyndigheter 2007 ” redovisat bland annat hur 
polisens nya trafiksäkerhetsstrategi har genomförts 
inom polismyndigheterna. Strategin har medfört att 
trafiksäkerhet har fått en mer framträdande roll och 
att arbetet bedrivs mer systematiskt än tidigare. 

I rapporten ”Alkoholrattfylleri och etappmålet 2007” 
konstaterar inspektionen att Vägverket inte genomfört 
effektiva åtgärder i tillräcklig omfattning för att minska 
antalet omkomna i alkoholrelaterade trafikolyckor. 

I rapporten ”Trafiksäkerhetsutvecklingen 1996 – 
2007” analyseras verksamheten för att nå etappmålet 
2007. Antalet dödade överskred målet med 74 procent. 
Riksdag och regering bär givetvis det yttersta ansvaret. 
Vägverket har dock som sektorsansvarig för säkerheten 
i vägtrafiken ett stort ansvar för detta misslyckande ge-
nom att man inte har genomfört trafiksäkerhetsåtgär-
der i tillräcklig omfattning utan prioriterat andra mål.

ForsknIng och utvecklIng
Under året har inspektionen slutfört ett antal forsk-
nings- och utvecklingsprojekt. Dessa projekt har gällt:

Beteendevetenskaplig analys av ett pricksystem• 
Tjänstemän och trafiksäkerhet i kommunerna • 

Trafiksäkerhetseffekter av åtgärder och tillstånds- • 
  förändringar

Trafikskador 1998 – 2005 enligt patientstatistiken• 
Yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken• 
Hastighetsförseelser vid olika hastighetsgränser• 
Vägtrafikskadade i sjukvården• 
Sociala normer och regelefterlevnad• 
Polisens attityd till trafikövervakning• 
Drivkrafter för trafiksäkra transporter• 
IVSS – genomlysning av programmets säkerhets- • 

  effekter

dIAlog och sAmverkAn
Inspektionen har haft dialoger med Vägverket om ett 
nytt etappmål för antalet omkomna och allvarligt ska-
dade i trafiken. Inspektionen har påtalat behovet av ett 
systematiskt arbetssätt och tillståndsmätningar. 

Under året har inspektionen haft dialoger med Riks-
polisstyrelsen och sex polismyndigheter, bland annat 
i syfte att påverka myndigheterna att tillämpa de nya 
toleransgränserna vid rapportering av hastighetsöver-
trädelser.

Vidare har inspektionen haft dialoger med Stock-
holm, Göteborg och Malmö om trafiksäkerhetsåtgärder 
på huvudvägnätet. Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har med stöd av inspektionen tagit fram en me-
tod för kommunal trafiksäkerhetsrevision. Metoden 
har utvärderats i ett samverkansprojekt mellan SKL 
och inspektionen. Utvärderingen visar att revisions-
rapporterna i liten utsträckning har använts som un-
derlag för kommunernas planering.

Inspektionen har verkat för att trafiksäkerhet ska bli 
ISO-standard samt att transportbranschen inkluderar 
trafiksäkerhet i sina ledningssystem. Inspektionen be-
dömer att verksamheten under året har bidragit till att

Vägverket i regeringsuppdraget om nytt etappmål  • 
  har föreslagit ett systematiskt arbetssätt med  
  bland annat mätningar av tillstånd samt årliga  
  resultatkonferenser 

Vägverket har engagerat sig i arbetet med att  • 
  införa en ISO-standard för trafiksäkerhet

de största kommunerna har uppmärksammat  • 
  trafiksäkerhetsproblemen på huvudvägnätet

Polisen har fått kännedom om bristerna i  • 
  tillämpningen av den nya övervakningsstrategin

ett antal transportföretag har infört trafiksäkerhet  • 
  i sina ledningssystem.

Förändringsarbete under 2008

Beslut om ändrad myndighetsstruktur

Riksdagen har beslutat att inrätta en ny myndighet 
inom transportområdet, Transportstyrelsen, med 
ansvar för myndighetsuppgifter inom hela transport-
området. Till den nya myndigheten ska från Vägverket 
överföras Trafikregistret, Vägtrafikinspektionen och 
stora delar av Vägverkets myndighetsverksamhet. 
Riksdagen har också beslutat att Vägverket Produktion 
ska bolagiseras och att Vägverket Konsult ska bilda ett 
helstatligt bolag tillsammans med Banverket Projekte-
ring. Under året har vi lagt ned ett omfattande arbete 
för att förbereda dessa förändringar.  

 

Samarbete med Banverket 

I början av 2008 formulerade generaldirektörerna för 
Banverket och Vägverket ett uppdrag om att utreda en 
fördjupad samverkan mellan de båda verken. Uppdra-
get omfattade gemensam åtgärdsplanering och möj-
ligheter till gemensamma funktioner inom områdena 
IT, telefoni, personaladministration, ekonomiadmi-
nistration, information, fastighetsregister, fastighets-
förvaltning, upphandling, investering, administrativa 
tjänster och expertstöd. Valet av objekt byggde på en 

bedömning av vad som kunde bidra till största möjliga 
nytta för verksamheterna och ge ”mera väg och järnväg 
för pengarna” samtidigt som de skulle svara mot ver-
kens uppdrag i regleringsbreven att förbereda gemen-
sam administration och IT.

En samverkanstrappa definierades för att ge förut-
sättningar för överväganden om lämpliga verksam-
hetsformer och utvecklingssteg över tiden. [Fig. 92]

 Under året etablerades en gemensam löneservice, 
med placering på Vägverket. 

Utredningarna resulterade i ett beslutsunderlag1 
som syftade till att etablera gemensamma organisa-
tioner inom de områden som har förutsättningar att 
ge bra samordningsvinster: personalcenter, telefo-
nistfunktion (växel), ekonomicenter, fastighetsregister 
och fastighetsförvaltning samt IT-drift. Gemensamma 
funktioner inom kontorsservice, diarium, arkiv och 
bibliotek ska utredas vidare. Det utvidgade samarbetet 
inom områdena investering, upphandling, samhälls-
planering och expertstöd ska fortsätta enligt fastlagda 
handlingsplaner.

Utöver detta har verkens IT-strateger under året 
utvecklat formerna för en samordning av verkens be-
ställande funktioner, genom en gemensam IT-strategi 
och samordnade taktiska planer.

Samråd vid behov

Löpande samråd

Gemensamma arbetssätt

Gemensamma resurser

Gemensam organisation

[Fig. 92]  SAMVerkAnStrAppAn

Samarbetet kan fördjupas i flera steg.

1. Den 20 januari 2009 beslutade Vägverkets och Banverkets  
 generaldirektörer i enlighet med detta beslutsunderlag.  
 Beslutet innebär att senast den 1 januari 2010 ska personal-  
 och ekonomiadministrativa verksamheter utföras av Vägverket  
 samt att IT-drift, fastighetsförvaltning och telefoni ska utföras  
 av Banverket. Effektiviseringspotentialen har uppskattats till  
 drygt 100 miljoner kronor per år. Den slutliga besparingen  
 kommer att räknas fram när det fortsatta arbetet konkretiserats.

Vägtrafikinspektionen Förändringsarbete under 2008
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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 ut-
maningar som möjligheter.

kompetensFörsörjnIng
Utgångspunkten för allt arbete med kompetensförsörj-
ning i Vägverket är de mål vi har och den verksamhet vi 
bedriver för att nå målen. Arbetet med kompetensför-
sörjning styrs genom ledningssystemet och den be-
skrivning av processen för kompetensförsörjning som 
finns där. Kopplat till processen finns policyer, rikt-
linjer, rutiner, checklistor och mallar som täcker alla 
väsentliga delar av personalarbetet. För att processen 
ska vara effektiv följer vi regelbundet upp den genom 
indikatorer som visar om den används på rätt sätt och 
om den levererar vad den ska.

Kompetensplanering
Under året har verksamhetsområdena reviderat sina 
rullande treåriga kompetensförsörjningsplaner.  Inför 
detta arbete beslutade generaldirektören att de nya 
verksamhetsområdena Samhälle, Väg och Support 
skulle planera för en produktivitetsförbättring i sin 
resurs- och kompetensplanering. Enligt beslutet ska 
de minska den egna personalen med 7–10 procent. 
Arbetet redovisades den 31 oktober och därefter gjorde 
varje verksamhetsområde en konsekvensbeskrivning. 
Efter en helhetsbedömning på Vägverksnivå beslutade 
generaldirektören vilka anpassningar respektive verk-
samhetsområde ska göra. Arbetet med anpassning av 
kompetenser och resurser ska vara avslutat den 30 juni 
2009. 

Chefs- och ledarförsörjning
Vi har under året fortsatt att arbeta systematiskt med 
chefsförsörjning. Alla chefer har bedömts utifrån sin 
prestation och sin framtida potential. Det har bidragit 
till bättre framförhållning och planering för att ta till 
vara och utveckla nuvarande och framtida chefer. Led-
ningen har fått en bättre överblick över tillgängliga 
chefer. Den kunskapen var av stort värde vid chefs-
tillsättningarna i samband med organisationsföränd-
ringen. 

Anpassning och avveckling
Under 2008 har 16 (24) medarbetare sagts upp på 
grund av övertalighet. I slutet av året omfattades cirka 
600 tidigare medarbetare av olika stödåtgärder, till en 
kostnad av 70 miljoner kronor för 2008.

I samband med organisationsförändringen vid 
halvårsskiftet skapades en särskild organisationsdel, 
Utvecklingsorganisationen. Där ska vi under omställ-
ningsarbetet ta hand om och utveckla medarbetare för 
nya arbetsuppgifter inom Vägverket eller till andra 
yrken utanför Vägverket.

Arbetsmiljö
Vi har fortsatt att utveckla ledningssystemet inom 
arbetsmiljö genom nya eller uppdaterade rutiner. Vi 
har även gjort en riskanalys av de psykiska och sociala 
arbetsmiljöriskerna till följd av planerade och genom-
förda organisationsförändringarna. 

Rapporteringsmodellen för arbetsmiljö- och säker-
hetsincidenter har förenklats och förtydligats genom 
att vi har infört systemet SAMRapp.

Under våren 2008 genomförde vi en omfattande 
informationskampanj med syfte att sprida kunskap 
om handboken ”Säkerhet på väg”. I kampanjen ingick 
följande: 

Information lämnades på ELMIA-mässan under • 
  ”Vägmärkesdagarna 2008” i mars. 

Regionerna hade information till sina egna med- • 
  arbetare samt inbjudna underentreprenörer.

Lärarna för säkerhet på väg fick information under • 
  april–maj.

Bedömare av trafikanläggningsplaner infor- • 
  merades i samband med en konferens i Göteborg  
  i mitten av mars.

En riskanalys genomfördes under februari med samt-
liga bedömare av trafikanläggningsplaner. Riskana-
lysen resulterade i en handlingsplan som delvis har 
genomförts under året.

I samverkan med Utvecklingsrådet har Vägverket 
Produktion påbörjat ett forsknings- och utvecklings-
projekt – e-Road Safety (ERS) i fält. Syftet är att pröva 
ny teknik (GPS) för att höja säkerheten i vägarbetsom-
rådet. Projektet slutförs under 2009. 

Jämställdhet och mångfald
Under året har vi fortsatt att utbilda strategiska per-
sonalgrupper i jämställdhet. Dessutom har den dator-

baserade utbildningen Genus och jämställdhet tagits 
fram. Den riktar sig till alla anställda.  

Vi planerar en motsvarande utbildning inom området 
mångfald med inriktning på de mänskliga rättigheterna.

I övrigt har omorganisationen medfört tillsättning 
av ett stort antal nya chefer och personer på viktiga 
nyckelpositioner. Det har inneburit stora möjligheter 
att ändra på könsfördelningen inom dessa befatt-
ningar. Tyvärr har vi kunnat konstatera att många 
kvinnor har tackat nej till erbjudanden om att bli chef. 
Vi utreder vad detta beror på och vad vi kan göra för 
att eliminera hindren för kvinnor att bli chefer.
 
strAtegIsk kompetensFörsörjnIng
Den strategiska kompetensförsörjningen utgår från 
Vägverkets strategiska plan. Kopplat till denna har vi 
formulerat en personalstrategi som är vägledande för 
allt personalarbete i Vägverket. I arbetet med strategin 
konstaterade vi att personalarbetet ska vara inriktat 
på att bidra till utveckling av effektiviteten i verket, 

samt att vi ska förbättra attraktiviteten som arbetsgi-
vare för att kunna rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare. En tredje grundläggande princip är att vi 
ska stärka medarbetarnas möjligheter att verka på ett 
professionellt sätt. 

Effektivitet
Effektiviteten stärks genom en tydligare resursstyr-
ning. Grunden för detta är jämförelser mellan olika 
organisatoriska delar för att hitta ”best practice”.  
Jämförelser med andra företag och myndigheter ge-
nomförs inom personalområdet. Stimulans av intern 
rörlighet för ökad flexibilitet är en annan åtgärd.

Sedan den 1 september har Banverket och Vägverket 
en gemensam lönegrupp som är placerad på Vägverket, 
och vi håller på att införa ett gemensamt lönesystem. 
Samtidigt har vi arbetat med att skapa förutsättningar 
för att allt personalarbete ska samordnas i ett gemen-
samt personalcenter för båda verken.

Våra medarbetare Våra medarbetare 
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Attraktivitet
För att stärka Vägverkets attraktivitet genomför vi 
aktiviteter riktade till studenter och yrkesverksamma. 
Tillsammans med andra aktörer inom branschen ver-
kar vi för att ungdomar ska välja utbildningar som 
leder till arbete inom anläggningsbranschen. Den 
största bristen på utbildad arbetskraft kommer att 
gälla våra traditionella kärnkompetenser.

Internt arbetar vi med att säkerställa att vi kan er-
bjuda konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor, 
goda utvecklingsmöjligheter och möjligheter att på ett 
bra sätt kunna kombinera arbete med familj och fritid.

Traineeprogram
Under 2008 har ett traineeprogram  avslutats. Under 
2007 rekryterades 32 personer som traineer, varav 31 
genomförde hela programmet. På grund av organi-
sationsförändringarna under 2008 har inga traineer 
rekryterats under året.

Professionalitet
Nya arbetsuppgifter och nya roller kräver att vi pre-
ciserar kompetenskraven för att kunna rekrytera och 
utveckla rätt medarbetare. Inte minst viktigt är att vi 
kan beskriva vilken personlig kompetens som är nöd-
vändig utöver yrkeskompetensen för att medarbetarna 
ska kunna förstå och utföra sin uppgift på rätt sätt.  

Under året har vi genomfört ett pilotprogram riktat 
till chefer med förutsättningar att nå till chefsposi-
tioner direkt underställda generaldirektören inom en 
femårsperiod. Programmet omfattar 17 dagar och vi 
har drivit det tillsammans med Försvarets materiel-
verk, Kriminalvårdsstyrelsen och Verva. Syftet är att 
ge deltagarna förståelse för de frågeställningar och 
beslut som chefer på denna nivå inom statliga myndig-
heter ställs inför nationellt och internationellt samt 
att öka förståelsen för andra myndigheters arbete. 
Programmet fick positiv respons och Vägverket avser 
att fortsätta samarbetet under 2009.

Förberedelser har också gjorts för ett chefsutveck-
lingsprogram för alla chefer inom Vägverket. Program-
met ska genomföras 2009 och syftar till att öka kun-
skapen om att vara ledare i statlig förvaltning och om 
det egna ledarskapet. Detta program görs i samarbete 
med företrädare från den statliga förvaltningen och 
Försvarshögskolan.

eFFekter Av genomFördA InsAtser
Sammantaget har arbetet i processen resulterat i att 
vi har kunnat bemanna alla tjänster i organisationen 
i enlighet med upprättade planer. Arbetsmiljöarbetet 
har resulterat i lägre sjukfrånvaro och mer nöjda  
medarbetare. På längre sikt bedömer vi att våra och 
branschens åtgärder riktade till skolungdomar och  
yrkesverksamma kommer att skapa förutsättningar 
för att vi ska kunna tillgodose vårt behov av kompe-
tens. [Fig. 93 – 95, 97 – 98]

NMI (totalnöjdheten som mäts i ett nöjdmedarbetarin-
dex) ökade från 61 enheter till 64. Alla Vägverkets re-
gioner och verksamhetsområden har nu ett NMI-värde 
över 60. Svarsfrekvensen fortsätter också att öka från 
en redan hög nivå. [Fig. 96]

Ett annat positivt resultat är att mobbning och tra-
kasserier fortsätter att minska. År 2005 var det cirka 
400 medarbetare svarade ”ja” på minst en av frågorna 
om detta, 2006 var motsvarande siffra 340 och 2008 
cirka 280 medarbetare. 

[Fig.93]  årSArbetSkrAFter* 

 Vägverket exklusive affärsenheterna

 

  2004 2005 2006 2007 2008

Tillsvidareanställda 2 915 2 903 2 859 2 878 2 952

Visstidsanställda 214 212 222 221 294

Summa 3 129 3 115 3 081 3 099 3 246
 
* Förutom egen personal har Vägverket köpt resurser i form av konsulter.
 För enheterna exklusive affärsenheterna motsvarar konsulterna 807 årsarbetskrafter, 
 vilket motsvarar 27 procent av de egna resurserna inom dessa enheter.

[Fig.94]  årSArbetSkrAFter*

 Affärsenheterna 

                       

  2004 2005 2006 2007 2008

Tillsvidareanställda 3 637 3 342 3 267 3 314 3 172

Visstidsanställda 392 537 506 456 487

Summa 4 029 3 879 3 773 3 770 3 659
 
* Förutom egen personal har Vägverket köpt resurser i form av konsulter.
 För enheterna exklusive affärsenheterna motsvarar konsulterna 807 årsarbetskrafter, 
 vilket motsvarar 27 procent av de egna resurserna inom dessa enheter.

[Fig.95]  AntAl AnStälldA (tIllSVIdAre)  
 den 31 deceMber reSpektIVe år 

 2004 2005 2006 2007 2008

Vägverket exklusive  
affärsenheterna 3 134 3 149 3 143 3 223 3 227

Affärsenheter 3 466 3 400 3 302 3 391 3 366

Vägverket totalt 6 600 6 549 6 445 6 614 6 593

[Fig.97]  SjukFrånVAro, ÖVertId och perSonAloMSättnInG, FÖrdelAt på enheter 

  Vägverket exklusive affärsenheterna                       A ffärsenheterna 

 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 4,3  4,1 4,0 3,5 2,7 3,9  4,3 4,2 3,6 2,1

Övertid, tim/anställd 25  23 23 18 23 44  42 35 32 30

Personalomsättning, extern 2,2  3,6 3,3 3,2 2,5 3,7  1,5 6,0 7,6 7,7

[Fig.100]  MånGFAlden I VäGVerket  
                        

 totalt 2004 totalt 2005 totalt 2006 totalt 2007 totalt 2008 Affärsenheter Vägverket exklusive affärsenheterna

kön, %         

Kvinnor  25,1 25,4 26,4 27,3 27,4 12,3 42,0

Män  74,9 74,6 73,6 72,7 72,6 87,7 58,0

chefer, %       

Kvinnor  16,2 18,5 16,8 18,1 19,1 6,3 36,6

Män 83,8 81,5 83,2 81,9 80,9 93,7 63,4

ålder, %       

–29 6,0 5,5 5,5 6,5 6,8 9,5 3,9

30–39  22,4 22,3 21,6 21,4 21,4 21,2 21,7

40–49  24,7 25,8 27,1 27,8 28,2 29,2 27,2

50–59  34,0 32,4 30,6 29,2 27,8 27,3 28,3

60– 12,9 14,0 15,2 15,1 15,8 12,8 18,9

utbildning, %        

Grundskola 35,1 34,7 37,1 37,9 42 57,6 25,7

Gymnasium 42,1 41,4 39,1 38,0 35,3 29,1 41,9

Högskola 22,8 23,9 23,8 24,1 22,7 13,3 32,4

kulturell bakgrund, % *        

Svensk 94,9 94,6 94,4 94,2 94 94,8 93,2

Icke svensk bakgrund 5,1 5,4 5,6 5,8 6 5,2 6,8

varav nordisk exklusive svensk 2,8 2,5 2,6 2,6 2,7 2,5 2,9

varav europeisk exklusive nordisk 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,6 2,1

varav utomeuropeisk 0,8 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 1,8
 
 * 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. 

I årets mätning hade vi en uppföljningsfråga om grun-
derna för mobbningen för att öka våra kunskaper om 
mobbningens orsaker. En preliminär analys av svaren 
tyder på att om vi fortsätter att arbeta med att för-
bättra kommunikation, delaktighet och ledarskap så 
motverkar vi huvuddelen av mobbningen. 

Ingen anställd har dödats i tjänsten under perioden.
Under 2008 inträffade två färdolycksfall på Väg-
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verket Produktion och en på Färjerederiet. På övriga 
myndigheten är det något mindre än hälften av de 
redovisade arbetsskadorna och arbetsrelaterade sjuk-
domsfallen som är färdolycksfall. [Fig. 99]

Av specialisterna i Vägverket, exklusive affärsenhe-
terna, var 32 procent kvinnor, av kvalificerade hand-
läggare 34 procent och av handläggare och assistenter 
54 procent. [Fig. 100]

[Fig.98]  SjukFrånVAro I procent AV den SAMMAnlAGdA  
 ordInArIe ArbetStIden 

 2004 2005 2006 2007 2008

Totalt  4,1 4,2 4,1 3,6 2,4

Andel långtidssjuka* 
(60 dagar eller mer) 72,3 72,2 69,3 63,0 47,0

Män** 3,3 3,5 3,6 3,1 2,0

Kvinnor 6,7 6,1 5,8 5,1 3,5

< 30 år 2,5 2,5 2,0 2,1 1,9

30 – 49 år 3,3 3,3 3,4 3,0 2,2

50 år > 5,1 5,2 5,1 4,6 2,6
 
 * Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sjukfrånvaro 60 dagar eller mer.
** Sjukfrånvaron totalt och för kön och åldersgrupper redovisas i procent av  
  respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid.

[Fig.99]  ArbetSSkAdor, ArbetSrelAterAde SjukdoMAr 

 

 Antal anställda 2005 2006 2007 2008

Vägverket Produktion 2 500 87 62 75 66

Vägverket Konsult 500 - - 2 1

Färjerederiet 400 3 9 8 10

Vägverket exklusive  
affärsenheterna 3 200 44 36 36     36

Våra medarbetare Våra medarbetare 
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Ekonomisk redovisning

I detta kapitel redovisas verksamhetsvolym, intäkter 
och ekonomiska kommentarer.

Kostnader och intäkter i Vägverkets verksamhets-
volym kan inte jämföras med kostnader och intäkter 
i resultaträkningen. I verksamhetsvolymen redovisas 
kostnader för Vägverkets verksamhet oavsett om kost-
naden avser en väganläggningstillgång eller en drifts-
kostnad. Avskrivnings- och räntekostnader ingår inte  
i verksamhetsvolymen. 

I resultaträkningens kostnader ingår inte årets in-
vesteringskostnader för väganläggningar. Kostnader 
för avskrivningar och räntor ingår i resultaträknin-
gens kostnader. 

 

Verksamhetens volym och intäkter

[Fig. 101 – 102]

Ekonomiska kommentarer
 
FInAnsIerIng 
Verksamheten finansieras i huvudsak genom anslag, 
avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet och 
uppdragsverksamhet. Viss verksamhet finansieras 
genom lån och bidrag.  [Fig. 103]

Det totala anslagsutnyttjandet under året uppgick 
till 31 745 (25 152) miljoner kronor. Av detta har 6 930  
(6 044) miljoner kronor belastat investeringsanslaget 
och 8 265 (7 448) miljoner kronor belastat drift- och 
underhållsanslaget. Det resterande anslagsutnyttjan-
det, 16 550 (11 660) miljoner kronor, har i huvudsak 
finansierat bidrag, sektorsuppgifter, administration, 
myndighetsutövning samt räntor och återbetalning  
av lån för vägar.

Den anslagsfinansierade verksamheten har utnyttjat 
anslagskrediter på totalt 770 (298) miljoner kronor. 
Den beviljade anslagskrediten uppgick till 1 868 (1 752) 
miljoner kronor. 

[Fig.101]  VäGVerketS VerkSAMhetSVolyM, MIljoner kronor*   
 

 2004  2005  2006 2007 2008

Fånga kundbehov 97 103 120 187 185

Förbättra transportvillkoren 11 358 8 741 8 662 9 181 10 543

Erbjuda resemöjligheter 1 485 1 489 1 466 1 554 1 945

Stödja under resa 7 896 9 053 9 207 9 256 9 815

Summa  20 836 19 386 19 455 20 178 22 488

varav administration 852 873 869  857 893

Uppdragsverksamhet  2 390 2 554 2 587 2 922 3 199

totalt 23 226 21 940 22 042 23 100 25 687
 
* På grund av ändrad redovisningsstruktur är volymerna omräknade jämfört med årsredovisningar från år 2005 och tidigare.

[Fig. 102]  VäGVerketS Intäkter, MIljoner kronor* 

 2004  2005  2006 2007 2008

Fånga kundbehov - 1 3 3 4

Förbättra transportvillkoren 392 627 590 1 048 858

Erbjuda resemöjligheter 738 718 706 727 872

Stödja under resa 151 200 358 588 364

Summa 1 281 1 546 1 658 2 366 2 099

varav administration 11 16 14 19 10

Uppdragsverksamhet  2 450 2 639 2 720 2 999 3 308

totalt 3 731 4 185 4 378 5 365 5 407
 
* På grund av ändrad redovisningsstruktur är volymerna omräknade jämfört med årsredovisningar från år 2005 och tidigare.

Anslaget för investering i nationell plan har utnyttjat 
anslagskredit med 83 miljoner kronor.

Anslaget för investering i regional plan har utnyttjat 
anslagskredit med 421 miljoner kronor. Orsaken är 
främst tidigareläggningar med utökad anslagskredit.

Drift och underhåll har utnyttjat anslagskredit med 
234 miljoner kronor. Överskridandet beror på att det 
överskridande som gjordes under 2007 inte kan finan-
sieras inom årets anslag samt ökade kostnader av 
insatsvaror för underhåll.

Vägverkets totala intäkter för offentligrättslig verk-
samhet år 2008 var 874 (727) miljoner kronor. Intäk-
terna kommer bland annat från avgifter för förarprov, 
registerhållning för fordon samt tillverkning av kör-
kort och registreringsskyltar. 

Vår uppdragsverksamhet bedrivs huvudsakligen i 
verkets affärsenheter och vid Trafikregistret. De totala 
intäkterna för uppdragsverksamheten uppgår under 
2008 till 3 308 (2 999) miljoner kronor.

[Fig.103]  FINANSIERING AV VÄGVERKETS VERKSAMHET, 
 MILJONER KRONOR 
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I lånevolymen 2008 ingår totalt 432 (572) miljoner kronor som avser förskotteringar 
med Vägverket som huvudman samt lånefinansierade bidrag på 195 (199) miljoner 
kronor avseende Göteborgsöverenskommelsen. Av anslagen avser 12 657 (8 608) 
miljoner kronor betalningar av räntor och återbetalning av lån för vägar.
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Vägverket lånefinansierar anläggningstillgångar och 
efter särskilda regeringsbeslut även vissa investe-
ringar i infrastrukturen. Lånen för dessa ändamål tas 
upp hos Riksgäldskontoret. Den sammanlagda upp-
låningen hos Riksgäldskontoret för investeringarna 
uppgår till 2 895 (13 030) miljoner kronor. Låneskulden 
har netto (nyupplåning minus amorteringar) under 
2008 minskat med 10 135 miljoner kronor. Orsaken till 
den stora minskningen är att Riksdagen beslutade i 
tilläggsbudgeten i samband med 2009 års budgetpro-
position att Vägverket skulle få utökade anslag med 
cirka 12 000 miljoner kronor för att amortera på sin 
låneskuld. [Fig. 104] 

Den genomsnittliga räntan var 4,4 procent under år 
2008.

AdmInIstrAtIon
Administrationskostnaderna har ökat med 36 miljoner 
kronor jämfört med år 2007. Ökningen beror främst på 
administrativa kostnader inför övergången av verk-
samheter till Transportstyrelsen, Svevia och Vectura. 
Trafikverksutredningen samt samarbetsprojekt med 
Banverket har också bidragit till de ökade kostna-
derna. [Fig. 105 – 106] 

Administrationskostnaden per årsarbetare har ökat 
jämfört med 2007.

ForsknIng och utvecklIng
Kostnaderna för forskning, utveckling och demonstra-
tion (FUD) var 279 miljoner kronor och i nivå med före-
gående år. [Fig. 107]

oFFentlIgrättslIg verksAmhet    
Resultatet inom resultatområdet Fordon och förare 
är lägre än enligt kravet i regleringsbrevet, totalt 60,2 
miljoner kronor. Detta orsakas av lägre volymer än 
beräknat samt högre initiala kostnader vid införandet 
av ursprungskontroll. [Fig. 108 – 109] 

uppdrAgsverksAmhet
Resultatet för uppdragsverksamheten, exklusive affärs- 
enheterna, var 100,4 miljoner kronor före extraordi-
nära kostnader. Uppdragsverksamheten belastas år 
2008 med 126,2 (120,9) miljoner kronor i extraordinära 
kostnader som gäller trafiksäkerhetsåtgärder, främst 
kapitalkostnader för trafiksäkerhetskameror. [Fig. 110]

Kommentarer per resultatområde
Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Väg- 
verket Färjerederi: redovisas i kapitlet Affärsenheter-
nas verksamhet.

Utbildningstjänster VUC: Den externa utbildnings-
verksamheten har ett krav på att redovisa vinst.

Informationsuttag, Trafikregistret: Vägverket har 
rätt att ta ut en marknadsmässig avgift, vilket gör att 
verksamheten visar positiva resultat. Omsättningen 
ökar för varje år.

Administration av felparkeringsavgifter: Ökade 
intäkter samt kostnadseffektiviseringar har gett ett 
positivt resultat.

Övriga uppdrag: Avser till största delen uthyrning av 
fordon vid körprov. Efterfrågan på uthyrning har ökat 
med nästan 20 procent under 2008. 

Intäkter och kostnader för uppdragsverksamheten 
under 2008 redovisas i not 13 på sid 82.

årets kApItAlFörändrIng 
Periodens kapitalförändring uppgår till -777 (-953) 
miljoner kronor. Av denna har -3 608 (-3 382) miljoner 
kronor uppkommit genom avskrivningar på vägan-
läggningar. Årets resultat av lånefinansierade bidrag 
uppgår till 1 893 (-199) miljoner kronor. Under året har 

lån avseende utbetalda bidrag till Göteborgsprojektet 
återbetalats och får en positiv effekt på årets kapital- 
förändring. 

Uppdragsverksamheten påverkar resultatet positivt 
med 110 (77) miljoner kronor.  Under 2008 har affärs-
enheterna redovisat ett förbättrat resultat. Ackumule-
rade vinstmedel för informationsuttag har använts för 
trafiksäkerhetsåtgärder avseende kapitalkostnader för 
ATK-kameror enligt regleringsbrev för budgetåret 2008.

Vägverkets resultatandelar i SVEDAB (Svensk-
Danska Broförbindelsen SVEDAB AB) och SweRoad 
(Swedish National Road Consulting AB) har värderats 
enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att Väg-
verkets resultat minskat med 29 (31) miljoner kronor.

Den offentligrättsliga verksamhetens resultat upp-
går till -17 (- 57) miljoner kronor. Det låga resultatet 
beror till en del på lägre volymer än beräknat. Under 
året har anslagsmedel använts för att finansiera tidi-
gare underskott inom körkortsområdet.    

Förgävesprojekteringen för anslagsfinansierade 
väganläggningar påverkar resultatet negativt med  
13,4 (32) miljoner kronor. 

Utnyttjade bidragsmedel för Norra länken,  
Göteborgsprojektet och övriga vägobjekt påverkar  
resultatet positivt med 675 (819) miljoner kronor. 

[Fig.104]  låneVolyM, MIljoner kronor 
     

  2004 2005 2006 2007 2008 Förändring  

      2007 –  2008

Lån hos Riksgäldskontoret * 7 576 18 356 19 642 13 030 2 895 -

varav väg E6 (Ljungskile–Stenungsund) 783 754 725 696  - -

varav väg E6 (Svinesundsförbindelse) 750 858 864 837 792 -

varav fyra vägprojekt ** 806 282 - - - -

varav investeringar i närtid 3 805 3 459 3 113 -  - -

varav prioriterade projekt i västsverige   1 400 2 425 146  -

varav Stockholms- och Göteborgsproj. - 11 135 11 533 7 152  -  -

Lån hos Stockholmsleder AB 8 048 - - -  - -

Lån hos Göteborgs Trafikleder AB 3 410 - - -  - -

Summa 19 034 18 356 19 642 13 030 2 895 -77,78%
 
 * Lånen avser finansiering av anläggningstillgångar för förvaltningsändamål, vissa broinvesteringar som ersätter färjor samt utbyggnad av vissa vägar.
 ** E18/20 Örebro–Arboga, E4 Stora Åby–Väderstad, E22 Söderåkra–Hossmo, E4 trafikplats Hallunda

[Fig.106]  KOSTNADEN FÖR ADMINISTRATION PER ÅRSARBETS-
 KRAFT, EXKLUSIVE AFFÄRSENHETERNA OCH DEN 
 AVGIFTSFINANSIERADE VERKSAMHETEN, 1000-TAL 
 KRONOR PER ÅRSARBETSKRAFT
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[Fig.105]  KOSTNAD FÖR ADMINISTRATION I VÄGVERKET EXKLUSIVE 
 AFFÄRSENHETER, MILJONER KRONOR
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[Fig.107]  koStnAder FÖr ForSknInG, utVecklInG och  
 deMonStrAtIon, MIljoner kronor

 

 2004 2005 2006 2007 2008

Forskning och utveckling* 271 265 261 279 279
 
* På grund av ändrad definition för FUD-verksamheten har kostnaderna räknats om jämfört  
 med årsredovisningar från år 2006 och tidigare.

[Fig.108]  AVVIkelSe reSultAt jäMFÖrt Med krAV I  
 reGlerInGSbreV, MIljoner kronor  

 

 2004 2005 2006 2007 2008

Fordon och förare +11,8 -12,9 +3,0 -67,9 -60,2

[Fig.109]  reSultAt jäMFÖrt Med krAV I reGlerInGSbreV 2008, MIljoner kronor  

resultatområde               regleringsbrev 2008            utfall 2008     2007

 kostnad Intäkt resultat kostnad Intäkt resultat resultat

Fordon och förare  861,8 904,9 43,1 771,4  754,3 -17,1 -56,9

[Fig.110]  reSultAt FÖr uppdrAGSVerkSAMhet, MIljoner kronor

 

resultatområde 2004 2005 2006 2007 2008

Vägverket Produktion 6,6 34,0 68,0 98,0 125,0

Vägverket  Konsult 0,3 – 0,6 1,5 5,7 8,6

Vägverket  Färjerederiet 1,4 1,0 0,1 4,0 1,7

Utbildningstjänster VUC 1,9 1,0 0,4 1,1 0,2

Informationsuttag, Trafikregistret 40,8 46,2 58,6 76,6 81,7

Administration av felparkeringsavgifter* 6,8 2,5 3,3 5,2 6,3

Försäljning av personliga skyltar 0,5 0,1 0,1 – 0,1 – 0,3

Uthyrning av reservbroar 1,3 0,3 1,3 2,5 1,0

Övriga uppdrag 1,3 1,2 1,1 4,6 11,5

Utnyttjande av ackumulerade vinstmedel för trafiksäkerhetsåtgärder - - - – 120,9 – 126,2
 
 * 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 för svenskregistrerade fordon.
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tIllgångAr och skulder
Under 2008 har investeringar i väganläggningar gjorts 
till ett värde av 9 552 (7 921) miljoner kronor. Vägan-
läggningar har skrivits av med 3 608 (3 382) miljoner 
kronor. Nedskrivningar av väganläggningar har skett 
med 13 (32) miljoner kronor. Bokfört värde för vägan-
läggningar var vid årets slut 117 624 (111 474) miljoner 
kronor. Årets investeringar i andra materiella anlägg-
ningstillgångar uppgår till 339 (480) miljoner kronor 
och består till största delen av maskiner och färjor. Det 
bokförda värdet är 1 734 (1 721) miljoner kronor.

Omsättningstillgångarna har under 2008 minskat 
med 985 (-1 118) miljoner kronor och uppgår till 5 527 
(6 512) miljoner kronor. 

Upplåningen i Riksgäldskontoret har minskat under 
år 2008 med 78 procent. Vägverkets övriga skulder har 
ökat med 21 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 för-

skottering med totalt 1 599 (2 918) miljoner kronor. De 
ackumulerade kostnaderna för förskotteringarna efter 
återbetalningar, det vill säga Vägverkets skuld, uppgår 
vid årets utgång till 1 278 (1 268) miljoner kronor. Om 
byggkostnaden för ett förskotterat vägobjekt översti-
ger vad som står i avtalet, kan ytterligare förskottering 
göras utöver tidigare beviljat belopp. [Fig. 111]

bolAgsverksAmhet
SweRoad och SVEDAB ägs av staten. Vägverket för- 
valtar aktierna i SweRoad. Tillsammans med Ban- 
verket förvaltar Vägverket kapitaltäckningsgarantin 
till SVEDAB.

sweroAd 
Under året har SweRoad bedrivit verksamhet i ett 
tjugotal länder i Europa, Afrika, Mellanöstern samt 
Latinamerika. Omsättningen under 2008 uppgick till 
76 (54) miljoner kronor och resultatet före boksluts-
dispositioner och skatt uppgick till 5,6 (0,4) miljoner 
kronor. Efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick 
resultatet till 3,9 (0,3) miljoner kronor. [Fig. 112]

[Fig. 111]  FÖrSkotterInGAr AV VäGobjekt 2008-12-31,  
 tuSentAl kronor. 

objektnamn totalt beviljad  Ack. förskottering 
  förskotterings- minus amorteringar 
  kostnad

region norr  

v 356 GC-väg Morsåsleden  1 500  1 500

E12 Bomvägen  15 000  22 000

99 GC-väg Marielund – Mattila 5 000  2 200

region Mitt   

Tunnel vid Åre  70 000  70 000 

Anslutning Kupolen Borlänge 7 290  7 160 

Cirkulationsplats S  

inf Smedjebacken  5 000  3 156

Vackert Rättvik  5 000  5 000

RV 45 Lastbilsuppställ Hoting 2 500  2 500

Cirkulationsplats S infarten  

centrala Säter  2 800  2 752

Fränsta – Byn  6 000  5 650

595 GC Gagnef Kyrkby  2 400  2 026

610 GC Ås – Lugnvik  6 000  4 235

GC-port i Edsbyn  2 500  2 571

247 GC Grangärde – Nyhammar 4 400  3 626

70/780 Bispebergsvägen  3 900  3 900

region Stockholm   

v 225 Moraberg – Gärtuna 

(Södertälje – AstraZeneca)  75 000  35 000

Förbifart Norrtälje  7 500  7 500

263 E4 – Borgen via  

Märsta Steningehöjden  16 000  3 641

Korsning 255/263  2 000  2 116

226 Förbi Tullinge, arb. plan  15 000  4 716

268 Grana – E4  2 000  2 398

region Väst  

155 Syrhålamotet  16 500   16 500

723 Skärhamn – Kållekärr  71 000  57 388

objektnamn totalt beviljad  Ack. förskottering 
  förskotterings- minus amorteringar 
  kostnad

region Väst

E20 Partillemotet Landv. V.  10 000  11 000

263 Vid Nolgård  6 000  3 585

E20/44 Cirkulationsplats  

Götene   11 500  11 555

E18 Kronoparken – Skattkärr 230 000  208 400

61 Förbi Åmotfors  65 000  47 200

E20 Lundsbrunn – Holmestad 265 000  270 823

847 Ringhals – Bua  3 000  3 000

168/ 604 Ytterbykorset  7 000  7 000

61 Klätten – Dalen,  

Dalen – Åmotfors  13 000  10 400

Cirkulationsplats  

Svedjegatan Borås  3 025  2 650

Högboda – Föske  8 000  8 000

1996 Lödöse – Nygård  30 000  21 842

E20 Partihallsförbindelsen  200 000  100 000

region Mälardalen   

E18 Västjädra – Västerås  149 000  110 113

70 Sör Kivsta – Evelund  

(förbi Sala)  35 000  35 000

709 Trafikplats Karby – Bergby 65 000  65 000

E18 Sagån – Enköping  24 000  22 377

region Sydöst   

E22 Söderleden i Norrköping 53 100  50 000

region Skåne   

Klostersågen – Sjöbo  75 000  19 167

790 Tätort Mörarp  2 450  3 100

Summa   1 599 365  1 277 745

[Fig.112]  reSultAträknInG I SAMMAndrAG, tuSentAl kronor 

 2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsättning 73 123 64 605 61 683 53 571 76 211

Kostnader för produktion  -60 319 -50 002 -48 975 -42 879 62 316

bruttoresultat 12 804 14 603 12 708 10 692 13 895

Försäljnings- och administrationskostnader -10 873  12 668 10 645 -11 698 10 048

rörelseresultat 1 931 1 935 2 063 -1 006 3 847

Finansiella poster 505 675 157 1 453 1 753

resultat efter finansiella poster  2 436 2 610 2 220 447 5 600

Bokslutsdispositioner 2 290 -397 767 -93 -138

Skatt på årets resultat  -202 -581 -836 -71 -1 548

årets resultat  4 524 1 632 2 151 283 3 914

Årets resultat är bättre än budgeterat och bättre än 
föregående år på grund av ökad omsättning.

svedAb
SVEDAB ägs av staten. Regeringen har beslutat att från 
och med 1 januari 2008 överföra förvaltningen av ak-
tierna i SVEDAB till regeringskansliet. I samband med 
beslutet har Vägverket överlämnat samtliga aktier till 
Näringsdepartementet. Beslutet om överflyttningen av 
aktieförvaltningen påverkar inte tidigare regeringsbe-
slut att Vägverket ska förvalta den kapitaltäcknings-
garanti som Banverket och Vägverket ställt ut och som 
avser förpliktelser att täcka moderbolagets SVEDAB:s 
egna kapital. Kapitaltillskotten med ränta ges i form 
av betalningsutfästelser (reverser). Tillskotten lämnas 
med 50 procent vardera av Banverket och Vägverket.

Bolagets uppgift är att förvalta de svenska intres-
sena i det hälftenägda Öresundskonsortiet. Verksam-
heten består av ekonomisk koncern- och bolagsför-
valtning samt av drift- och underhållsförvaltning 
av de svenska väg- och järnvägsanslutningarna till 
Öresundsbron. Koncernen SVEDAB består av moder-
bolaget SVEDAB samt det hälftenägda Öresundskon-
sortiet. 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 förplik-
telse att täcka moderbolaget SVEDAB:s egna kapital.

Med hänsyn till att moderbolaget SVEDAB har ba-
lanserade vinstmedel vid årsbokslutet 2008 kommer 
inget kapitaltillskott att behövas för 2008. Räntan på 
de kapitaltillskott som gjorts till och med 2004 uppgår 
för 2008 till 33,3 (30,9) miljoner kronor. Ackumulerat 
uppgår lämnade kapitaltillskott jämte ränta till 916 
(883) miljoner kronor. Kapitaltillskotten lämnas i form 
av reverser.

Trafiken på bron har ökat i en mindre omfattning än 
tidigare år. Vägtrafiken ökade under 2008 med 5,1(16) 
procent och uppgår nu till i genomsnitt 19 400 (18 500) 
fordon per dygn. Även tågtrafiken fortsätter att öka. 

Antalet passagerare på tågen över Öresund ökade med 
10 (25) procent till 10,7 (9,7) miljoner. 

Pendlingen är motorn i trafikutvecklingen. Av per-
sonbilstrafiken är nu 40 (36) procent pendlare.

Integrationen i Öresundsregionen och framförallt 
pendlingen kommer även i fortsättningen att vara 
den främsta drivkraften för trafikutvecklingen över 
Öresundsbron.
 

Redovisnings- och värderingsprinciper

ekonomIsk redovIsnIng
Allmänt
Vägverkets redovisning är upprättad enligt de princi-
per och förordningar som gäller för statliga myndighe-
ter. Årsredovisningen är utformad i enlighet med be-
stämmelser 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 2008. Detta innebär att i den 
anslagsredovisning som Vägverket gör avräknas kost-
nader och eventuella intäkter mot anslagen det bud-
getår 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 och där avräk-
ning mot anslag och utbetalning sker nästföljande år. 

Bemyndiganden
Vägverket tillämpar bemyndiganden enligt 20 § ans-
lagsförordningen. Bemyndigandet omfattar även fram-
tida räntekostnader på upptagna lån samt förplik-
telser med Vägverkets interna enheter. Förskottering, 
lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga 
byggandet av allmänna vägar ingår även i bemyndi-
ganderamen.
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Räntebeläggning av Vägverkets betalningsflöden
Vägverkets alla anslag utom transfereringar är ränte-
belagda. De offentligrättsliga avgifterna som Väg- 
verket disponerar är räntebelagda sedan den 1 juli 2001.

Index
I Vägverket finns index för drift och underhåll, byg-
gande samt central och regional administration. Dessa 
index är uppbyggda av konsumentprisindex, byggin-
dex 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 vägan-
läggning som tillgång i balansräkningen. I redovis-
ningen delas väganläggningarna upp i dels pågående 
nyanläggning, dels anläggningar som är öppnade för 
trafik. Vid aktivering av anslagsfinansierade och bi-
dragsfinansierade väganläggningar tillförs Vägverkets 
myndighetskapital kapitalposter för anslag och bi-
drag under rubriken Statskapital. Posterna motsvarar 
de medel som har tagits i anspråk för investeringar i 
väganläggningar. De anslagsmedel som tillförs myn-
dighetskapitalet reducerar intäkter av anslag i resul-
taträkningen. 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. Resultatredovis-
ningen omfattar inte uppbördsverksamheten eller den 
finansiella rörelsen, som redovisas i den ekonomiska 
redovisningen. I resultatredovisningen redovisas även 
resultat i form av väsentliga prestationer, tillstånds-
förändringar 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 kostna-
derna efter lönekostnad eller efter verksamhetsvolym 
beroende på hur personalintensiv verksamheten är. 
För transfereringar sker dock inget påslag för indi-
rekta kostnader. För uppdragsverksamheten och den 
avgiftsbelagda offentligrättsliga verksamheten sker 
påslaget för indirekta kostnader enligt de fördelnings-
principer 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 anskaffningsvär-
det med påslag för produktionsstöd. För lånefinan-
sierade 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 markanlägg-
ningar som används i den egna verksamheten redo-
visas som anläggningstillgång till anskaffningsvärde. 

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas linjärt på tillgångarnas an-
skaffningsvärde med avskrivningstider som fastställs 
efter bedömning av tillgångarnas ekonomiska och 
tekniska livslängd inom följande intervall: 

Immateriella anläggningstillgångar 5 år
Byggnader  20 – 40 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 –15 år
Markanläggningar  20 år
Färjor  20 – 30 år
Maskiner/inventarier  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.

Aktier och andelar i dotterföretag och  
intresseföretag
Innehav av aktier eller andra ägarandelar som ger ett 
direkt eller ett indirekt inflytande med 20 procent el-
ler 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 i enlighet med 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 affärs-
enheten Vägverket Konsult vid entreprenadarbeten 
med fast pris. Avräkningen sker enligt Byggentrepre-
nörernas branschrekommendation.

Avsättningar
Reserveringar har gjorts för kommande utbetalning av 
delpensioner samt förtida uttag av pensioner.

Reserveringar görs för skadeståndskrav i entrepre-
nader då framställan om sådan gjorts och det bedömts 
sannolikt att skadestånd kommer att betalas.

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 § kapitalförsörj-
ningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som 

anges under 6 Övriga villkor i regleringsbrevet avse-
ende rätt att finansiera infrastrukturella anläggnings-
tillgångar 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  § 
kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot 
och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfäl-
lig natur eller mindre omfattning. 

Uppgifter om styrelsen 
Generaldirektörens förordnande är sex år och gäller 
till den 14 juli 2007. Generaldirektörens förordnande 
är förlängt från och med den 15 juli 2007 t.o.m. den  
14 juli 2010. Generaldirektören har rätt till förordnan-
depension enligt förordning (SFS 1991:1160) om för-
ordnandepension med mera. [Fig. 113 – 114]

[Fig.113] SkAtteplIktIGA erSättnInGAr och AndrA FÖrMåner   

(tusental kronor) 2008 2007

Kenneth Kvist (ordförande) 70 70

Carola Gunnarsson  35 17,5

Lars Hultkrantz  35 17,5

Birgitta Heijer (2007-01-01 – 2007-06-30) -          17,5

Jan-Evert Rådhström  35 17,5

Eva-Karin Olin-Hempel  35 17,5

Lars Orehall  35 35

Elisabet Salander Björklund (2008-01-01 – 2008-06-30) 17,5 35

Hans Stenberg (2007-01-01 – 2007-06-30) - 17,5

Christina Nygårdh (2007-01-01 – 2007-06-30) - 17,5

Eva Westberg  35 35

Ove Pettersson (2007-01-01 – 2007-06-30) - 17,5

Jeanette Skjelmose (fr.o.m. 2008-07-01) 17,5 -

Ingemar Skogö (generaldirektör fr.o.m. 2001-07-15) 1 631 1 581

 1 946 1 896

[Fig. 114]  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),  
(2008-01-01 – 08-06-30) 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),  
 MAX-lab (ordförande) och Arbetsgivarverket (ledamot).

lars orehall Scania South East Asia (ledamot), Scania Parts Logistics AB (ledamot) och Fordonstekniskt Centrum vid KTH  
 (ledamot).

carola Gunnarsson SKL Företag AB (ledamot) och Insynsrådet för Länsstyrelsen i Västmanlands län (ledamot).  
 Insynsrådet för Kriminalvården (ledamot)

lars hultkrantz 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 olin-hempel (vice ordförande) LRF Konsult Aktiebolag (ledamot), Försäkringsaktiebolaget Agria (ledamot), Veterinära ansvarsnämnden  
 (ledamot) och Bokföringsnämnden (BFN) (ledamot).
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Sammanställning över väsentliga uppgifter (tkr)     
     

                                     2008 2007 2006 2005 2004

låneram i riksgäldskontoret     

Beviljad låneram  16 050 000 22 550 000 20 900 000 20 400 000 9 785 500 

Utnyttjad låneram per 31 december  2 894 809 13 030 086 19 641 896 18 355 907 7 575 512  

kontokrediter hos riksgäldskontoret     

Beviljad kontokredit     

Stockholmsöverenskommelsen - 100 000 100 000 100 000 100 000

Göteborgsöverenskommelsen - 100 000 100 000 100 000 100 000

Svinesundsprojektet 1 - - - - -

Räntekonto Vägverket  2 963 993 1 713 342 1 637 283 1 350 042 984 620

Under året maximalt utnyttjad kredit     

Stockholmsöverenskommelsen - 131 958 105 539 119 858 83 642

Göteborgsöverenskommelsen - 80 847 95 261 96 304 90 441

Svinesundsprojektet - - - 147 333 67 052

Räntekonto Vägverket  - - - - -  

räntekonto hos riksgäldskontoret     

Ränteintäkter     

Stockholmsöverenskommelsen - 43 - 157 337

Göteborgsöverenskommelsen 122 148 91 39 29

Svinesundsprojektet 2 060 1 622 428 356 305

Norra länken 8 252 38 675 33 747 18 293 -

BanaVäg i Väst 303 122 - - -

Vägverket i övrigt 100 725 66 693 28 506 38 819 53 967

Räntekostnader     

Stockholmsöverenskommelsen 975 - 778 659 399

Göteborgsöverenskommelsen 972 868 699 610 1 240

Svinesundsprojektet - - 423 225 813

Norra länken - - - 1 -

BanaVäg i Väst 707 175 178 - -  

Vägverket i övrigt - - - - 2 452  

Avgiftsintäkter 2 4 416 535 3 974 252 3 650 519 3 537 052 3 287 794  

Intäkter enligt budget i regleringsbrev 3 935 408 3 414 694 3 085 867 2 842 332 2 807 600  

Intäkter som inte disponeras av Vägverket 158 796 160 633 165 500 161 954 112 414  

Anslag       

Beviljad anslagskredit                                  1 868 030 1 752 891 1 674 342 1 000 000 1 580 403  

Utnyttjad anslagskredit 769 775 297 708 243 868 647 546 294 209  

Anslagssparande -360 218 13 336 133 381 -304 928 -135 411  

Belopp intecknade av framtida åtaganden 3 21 533 949 36 117 323 43 182 838 43 912 173 35 494 000  

Summa tilldelade bemyndiganden 47 800 000 59 000 000 54 000 000 50 160 000 37 600 000  

Anställda       

Antal årsarbetskrafter 4 6 905 7 178 6 854 6 994 7 158  

Medelantal anställda 5 6 621 6 499 6 511 6 596 7 215  

Driftskostnad per årsarbetskraft 3 478 3 024 3 080 2 971 2 853  

årets kapitalförändring -776 819 -952 613 -2 286 864 -4 655 302 -3 009 018 

balanserad kapitalförändring -2 306 405 -3 560 741 -3 500 801 -1 832 852 -1 683 624 
        

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.

4. Avser både tillsvidare- och visstidsanställda. 
5. Avser endast tillsvidareanställda (Vägverkets långsiktiga arbetsgivaransvar). 

Ekonomisk redovisning

resultaträkning (tkr)     
     

  not 2008  2007  

Verksamhetens intäkter  54     

Intäkter av anslag  1 13 141 306  11 881 932

Intäkter av avgifter och andra ersättningar   4 652 996  4 292 255

Intäkter av bidrag   778 674  1 198 292

Finansiella intäkter  2 112 731  108 540

Summa verksamhetens intäkter   18 685 707  17 481 018 

Verksamhetens kostnader  3   

Kostnader för personal  4 3 702 600  3 569 043

Kostnader för lokaler  5 274 022  280 342

Övriga driftkostnader  6 10 574 193  9 908 082

Finansiella kostnader  7 725 075  699 255

Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar  8 362 155  331 857 

Avskrivningar och nedskrivningar väganläggningar  9 3 621 280  3 413 969 

Summa verksamhetens kostnader   19 259 326  18 202 548  

Verksamhetsutfall   -573 619  -721 530  

resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag  23 4 210  157  

uppbördsverksamhet      

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten   391 628  309 404 

Intäkter av uppbörd  10 12 389 133  11 121 780 

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet   -12 780 761  -11 431 184 

Saldo    -    -   

transfereringar      

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag   1 585 071  1 084 028

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag   58 089  90 682

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag   9 537  166 441

Finansiella intäkter   1 222  1 013

Finansiella kostnader  7 -32 475  -32 327

Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål  11 8 503  173 818

Lämnade bidrag  12 -1 837 358  -1 714 894

Saldo   -207 410  -231 240  

årets kapitalförändring  13 -776 819  -952 613

Ekonomisk redovisning
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balansräkning (tkr)       
      

 not 08-12-31 07-12-31

tIllGånGAr     

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utveckling 14 66 463 74 869 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 15 34 850 51 277 

Summa immateriella anläggningstillgångar  101 313 126 146 

Väganläggningar     

Väganläggningar, öppnade för trafik 16 102 585 691 98 906 671 

Väganläggningar, pågående nyanläggningar 17 14 326 920 12 079 983 

Förskott avseende väganläggningar 17, 18 711 064 487 623 

Summa väganläggningar  117 623 675 111 474 277 

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader, mark och annan fast egendom 19 272 818 269 320

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 37 554 36 938

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 21 1 304 958 1 245 775

Pågående nyanläggningar 22 118 121 168 483

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 17 422 345

Summa materiella anläggningstillgångar  1 733 872 1 720 862

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i dotterföretag och intresseföretag 23 41 511 37 588

Varulager m.m.    

Varulager och förråd  142 940 119 485

Fordringar    

Kundfordringar  908 914 915 942

Fordringar hos andra myndigheter 24 893 458 869 763 

Övriga fordringar  80 273 44 441 

Summa fordringar  1 882 645 1 830 146 

periodavgränsningsposter 25    

Förutbetalda kostnader 18 116 232 168 990 

Upplupna bidragsintäkter  12 991 19 773 

Övriga upplupna intäkter  360 396 94 984 

Summa periodavgränsningsposter  489 619 283 748   

Avräkning med statsverket 26 425 691 448 947  

kassa och bank     

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 27 2 586 420 3 828 507 

Kassa, plusgiro och bank  169 840 

Summa kassa och bank  2 586 590 3 829 346 

Summa tillgångar  125 027 855 119 870 544

kApItAl och Skulder

Myndighetskapital   

Statskapital 28 117 300 330 102 457 360

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag 29 -835 586 -804 888

Balanserad kapitalförändring 30 -2 306 405 -3 560 742

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 13 -776 819 -952 613

Summa myndighetskapital  113 381 521 97 139 117

Fonder   

Fonder 31 37 250 45 755

Avsättningar   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 32 20 375 18 447

Övriga avsättningar 42 36 312 28 766

Summa avsättningar  56 687 47 213

Skulder m.m.   

Lån i Riksgäldskontoret 33 2 894 809 13 030 086

Övriga lån 34 1 281 354 1 261 947

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret  - 81 686

Skulder till andra myndigheter  755 375 785 546

Leverantörsskulder  2 638 472 2 847 994

Övriga skulder 35 1 845 995 1 662 791

Förskott från uppdragsgivare och  kunder  194 967 109 878

Summa skulder m.m.  9 610 973 19 779 927  

periodavgränsningsposter 36   

Upplupna kostnader  1 875 209 2 178 592 

Oförbrukade bidrag  65 362 668 019 

Övriga förutbetalda intäkter  853 11 922 

Summa periodavgränsningsposter  1 941 423 2 858 532  

Summa kapital och skulder  125 027 855 119 870 544  

Ansvarsförbindelser 37 275 600 - 927 600 600

Garantiutfästelser 23

Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning

Finansieringsanalys (tkr) 

 not 2008   2007  

drift       

Kostnader 38  -15 289 241  -14 469 800 

Finansiering av drift       

Intäkter av anslag  13 141 306  11 881 932  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  4 652 996  4 292 255   

Intäkter av bidrag  778 674  1 198 292   

Övriga intäkter 39 113 014  110 690   

Summa medel som tillförts för finansiering av drift   18 685 990  17 483 169  

Ökning (-)/minskning (+) av lager   -23 455  19 758  

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 40  -149 855  -225 847  

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 40  -513 091  -446 050  

kassaflöde till drift   2 710 348   2 361 230  

Investeringar i anläggningstillgångar     

Investering i finansiella tillgångar    -    

Investering i materiella tillgångar  -336 486  -452 290   

Investering i immateriella tillgångar  -15 864  -18 073   

Summa investeringsutgifter i anläggningstillgångar   -352 350  -470 363  

Finansiering av investeringar i anläggningstillgångar      

Lån från Riksgäldskontoret  50 000  -   

- amorteringar    -74 000     

Försäljning av anläggningstillgångar  15 527  21 852   

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar   65 527  -52 148 

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 40  33 297  30 855  

kassaflöde till investeringar i anläggningstillgångar   -253 526  -491 656 

Investeringar i väganläggningar     

Investering i väganläggningar inkl. pågående nyanläggning  -9 770 832  -8 113 610   

Summa investeringsutgifter i väganläggningar   -9 770 832  -8 113 610 

Finansiering av investeringar i väganläggningar     

Lån från Riksgäldskontoret  1 739 746  1 990 000   

- amorteringar  -11 925 023  -8 527 810   

Anslagsmedel som tillförts statskapital  17 019 222  12 186 346   

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar i väganläggningar   6 833 945  5 648 536  

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 40  -488 348  -408 895  

kassaflöde från investeringar i väganläggningar   -3 425 235  -2 873 969 

uppbördsverksamhet       

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten  391 628  309 404   

Intäkter av uppbörd  12 389 133   11 121 780     

Inbetalningar i uppbördsverksamhet   12 780 761  11 431 184 

 Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet    -12 780 761   -11 431 184   

kassaflöde från uppbördsverksamhet   -  -  

transfereringsverksamhet     

Lämnade bidrag  -1 837 358  -1 714 894   

Utbetalningar i transfereringsverksamhet   -1 837 358  -1 714 894 

Finansiering av transfereringsverksamhet     

Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag  1 585 071  1 084 028   

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag  58 089  90 682   

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 41 18 042  340 259   

Finansiella intäkter  1 222  1 013   

Finansiella kostnader  -32 475  -32 327   

Ökning (+)/minskning (-) av fonder  -8 505  -173 818  

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet   1 621 444  1 309 836  

kassaflöde från/till transfereringsverksamhet   -215 914  -405 058 

Förändring av likvida medel   -1 184 327  -1 409 452 

Specifikation av förändring av likvida medel        

likvida medel vid årets början   4 196 607  5 606 059  

Ökning (+)/minskning (-) av kassa, postgiro  -670  106   

Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret  -1 160 401  -1 244 682   

Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket  -23 256  -164 876   

Summa förändring av likvida medel   -1 184 327  -1 409 452  

likvida medel vid årets slut   3 012 280  4 196 607  
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Anslagsredovisning (tkr)

         

Anslag  not                             disponibla medel                       utfall

   Ingående årets tilldel- omdispo- Indrag- totalt netto- utgående 
   överförings- ning enligt nerade ning disponibelt kostnader överförings- 
   belopp reglerings- anslags- not 43 belopp  belopp  
   08-01-01 brev belopp    08-12-31 
   not 43  not 44 

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)  42 948 - - -42 948 - - -

S:a 90:02 Försök med trängselskatt i 

 Stockholm (ramanslag)  42 948 - - -42 948 - - -

totalt utgiftsområde 02 

- Samhällsekonomi och finansförvaltning  42 948 - - -42 948 - - -

utgiftsområde 20 - Allmän miljö- och naturvård 

34:11       

 1 Miljöbilspremie (Ram) 45 8 436 340 000 - -6 936 341 500 322 270 19 230

S:a 34:11 Miljöbilspremie (ramanslag)  8 436 340 000 - -6 936 341 500 322 270 19 230

totalt utgiftsområde 20 - Allmän miljö- och naturvård    8 436 340 000 - -6 936 341 500 322 270 19 230

utgiftsområde 22 - kommunikationer       

politikområde transportpolitik        

36:1 Vägverket: Administration (ramanslag) 46     

 1 Vägverkets administration (Ram)  25 507 835 396 -650 -698 859 555 861 386 -1 831

 2 Vägtrafikinspektionen (Ram)  777 20 500 - -162 21 115 21 211 -96

S:a 36:1 Vägverket: Administration (ramanslag)   26 284 855 896 -650 -860 880 670 882 597 -1 927

36:2 Väghållning och statsbidrag (ramanslag) 47     

 1 Sektorsuppgifter (Ram)  2 223 539 000 - - 541 223 473 716 67 507

 2 Myndighetsutövning (Ram)  21 160 448 000 -450 - 468 710 446 713 21 997 

 3 Statlig väghållning (Ram) varav        

  3.1 Investeringar i nationell plan (Ram)   -7 582 3 308 000 - - 3 300 418 3 383 083 -82 666

  3.2 Investeringar i regional plan (Ram)  -190 581 2 005 000 - - 1 814 419 2 235 155 -420 736

  3.4 Drift och underhåll (Ram)  -99 544 8 130 552 - - 8 031 008 8 264 928 -233 921

  3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar (Ram)  34 054 12 703 385 - - 12 737 439 12 657 045 80 395

  3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (Ram)  33 968 1 301 000 - - 1 334 968 1 307 046 27 922

 S:a 3 Statlig väghållning (Ram)  -229 685 27 447 937 - - 27 218 252 27 847 257 -629 005

 4 Bidrag (Ram) varav        

  4.1 Drift och byggande av enskilda vägar (Ram)  9 358 831 000 - - 840 358 812 323 28 035

  4.2 Storstadsöverenskommelser (Ram)  62 789 36 000 - - 98 789 - 98 789

  4.3 Bidrag i regionala planer (Ram)  31 192 267 000 - - 298 192 305 180 -6 988

 S:a 4 Bidrag (Ram)  103 339 1 134 000 - - 1 237 339 1 117 503 119 836

 9 Överskott från trängselskatt i Stockholm (ram)    222 000 - 222 000 156 319 65 681

S:a 36:2 Väghållning och statsbidrag (ramanslag)  -102 964 29 568 937 221 550 - 29 687 523 30 041 508 -353 984

36:5 Från eG-budgeten finansierade stöd till  48        

 transeuropeiska nätverk (ramanslag)        

 2 Vägverket (Ram)  20 107 75 594 29 641 -18 379 106 963 117 487 -10 524

S:a 36:5 Från eG-budgeten finansierade stöd till       

 transeuropeiska nätverk (ramanslag)  20 107 75 594 29 641 -18 379 106 963 117 487 -10 524

36:17 trängselskatt i Stockholm: Administrations-         

 kostnader m.m. (ramanslag)        

 3. Trängselskatt: Admin - Del till VV (Ram) 49 18 524 350 200 - - 368 724 381 738 -13 013

S:a 36:17 trängselskatt i Stockholm: Administrativa          

 kostnader (ramanslag)  18 524 350 200 - - 368 724 381 738 -13 013

totalt utgiftsområde 22 - kommunikationer        

politikområde transportpolitik  -38 048 30 850 627 250 541 -19 239 31 043 881 31 423 329 -379 448

totalt   13 335 31 190 627 250 541 -69 123 31 385 381 31 745 599 -360 218

Ekonomisk redovisning

Anslagsredovisning  (tkr)

       

Inkomsttitlar  not beräknade inkomster enligt   utfall inkomster 2008    
    regleringsbrevet 2008   

2511 expeditions- och ansökningsavgifter   15 000     24 366

2534 Avgifter för körkort och motorfordon   24 000     22 481

2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter   -     54 736

2711 restavgifter och dröjsmålsavgifter   -     57 118

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet   -     95

6511 bidrag till transeuropeiska nätverk   -     117 594

9423 Försäljningsskatt på motorfordon 50  -     -66

9461 Fordonsskatt 51  

 01 Fordonsskatt   -     11 225 946

 02 Saluvagnsskatt   -     8 473

Summa 9461 Fordonsskatt   -     11 234 419

9462 Vägavgifter 52  -     595 787

9463 trängselskatt 53  

 01 Trängselskatt   -     558 993

 02 Expeditionsavgift   -     62 948

 03 Trängselskattetillägg   -     52 289

Summa 9463 trängselskatt   -     674 230

 totalt   39 000     12 780 761 

redovisning mot bemyndiganden1 tilldelad Ingående utestående   utestående åtagandens    
(tkr)  bemyndi- åtaganden  åtaganden   fördelning per år    
 ganderam  08-01-01 08-12-31  

Finansieringskälla    år 2009 år 2010 år 2011 därefter 

Anslag 36:2 Väghållning och statsbidrag         

samt lånefinansierad verksamhet  - 16 353 223 19 844 649 11 069 362 5 626 080 1 903 243 1 245 964 

 - externa åtaganden - 10 865 162 15 824 395 8 833 962 4 500 780 1 508 389 981 264 

 - interna åtaganden - 5 488 061 4 020 254 2 235 400 1 125 300 394 854 264 700 

lån  - 13 044 500 1 555 400 129 000 142 000 250 900 1 033 500 

 - externa åtaganden - 13 044 500 1 555 400 129 000 142 000 250 900 1 033 500 

 - interna åtaganden - - - - - - - 

räntor - 6 719 600 133 900 9 600 9 800 9 600 104 900 

 - externa åtaganden - 6 719 600 133 900 9 600 9 800 9 600 104 900 

 - interna åtaganden - - - - - - - 

Summa 47 800 000 36 117 323 21 533 949 11 207 962 5 777 880 2 163 743 2 384 364 

1. Avser bemyndiganden enligt 20 § anslagsförordningen, det vill säga enbart de åtaganden för 
 vilka anslag ännu inte tilldelats.
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noter (tkr)

Grundläggande redovisningsprinciper
Vid redovisning av siffermaterialet i tkr redovisar vi utfall och summeringar enligt  
rapportering i Hermes i tkr,  och dess avrundningar. Följden blir att differens kan  
uppstå vid summering av olika avsnitt.   

  
not 1. Intäkter av anslag 2008 2007
Intäkter av anslag 30 160 528 24 068 278 
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital  
för aktivering av väganläggningar -17 019 222 -12 186 346 
 13 141 306 11 881 932 

   
not 2. Finansiella intäkter 2008 2007
Ränteintäkter 1 779 1 809 
Ränteintäkter från RGK 110 454 106 290 
Övriga finansiella intäkter              498 440 
 112 731 108 540 

   
not 3. Övriga upplysningar 2008 2007
Forskning, utveckling och demonstration 278 913 278 898 
Representation 3 217 2 618 
Utrikes tjänsteresor      17 530 18 581 
 299 660 300 097 

   
not 4. kostnader för personal 2008 2007
Lönekostnader 2 772 893 2 629 261 
Arbetsgivaravgifter m.m.  1 613 430 1 504 872 
Aktiverad andel av personalkostnad  
avseende väganläggningar     -683 723 -565 090 
 3 702 600 3 569 043 
 
Uppgift om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret redovisas 
under avsnittet om våra medarbetare.   
  
   
not 5. kostnader för lokaler 2008 2007
Lokalkostnader 302 119 303 565 
Aktiverad andel av lokalkostnad  
avseende väganläggningar   -28 097 -23 223 
   274 022 280 342 
  
  
not 6. Övriga driftkostnader 2008 2007
Övriga driftkostnader 19 325 941 17 319 683 
Aktiverade driftkostnader  
avseende väganläggningar  -8 751 748 -7 411 601 
 10 574 193 9 908 082 

 
not 7. Finansiella kostnader 2008 2007
Finansiella kostnader 
Räntekostnader 35 031 33 532 
Räntekostnader till Riksgäldskontoret 869 874 738 437 
Aktiverade räntekostnader 
Väganläggningar, lån utomstatligt - - 
Väganläggningar, lån Riksgäldskontoret -181 157 -73 825 
Övriga finansiella kostnader  
Utomstatliga 1 328 1 101 
Inomstatliga                      -                                      10 
 725 075 699 255 
 
Räntekostnader för de lånefinansierade bidragen som betalas ut enligt Göteborgs- 
överenskommelsen redovisas under transfereringsavsnittet.   
 
 
not 8. Avskrivningar och nedskrivningar  
anläggningstillgångar 2008 2007
Avskrivningar 
Balanserade utgifter för utveckling 22 740 17 971 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 17 957 18 908 
Byggnader, mark och annan fast egendom 17 887 16 229 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 2 292 1 859 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 301 279 276 891 
Nedskrivningar   
Andelar i dotterföretag och intresseföretag                -                  - 
 362 155 331 857 

   
not 9. Avskrivningar och nedskrivningar  
väganläggningar 2008 2007
Avskrivningar väganläggningar 3 607 888 3 381 541 
Nedskrivningar väganläggningar         13 392 32 428 
 3 621 280 3 413 969 

   
not 10. Intäkter av uppbörd 2008 2007 
Fordonsskatt 11 234 419 10 297 149 
Vägavgifter 595 787 594 408 
Trängselskatt 558 993 230 445 
Försäljningsskatt på motorfordon                     -66 -223 
 12 389 133 11 121 780 

   
not 11. Avsättning till/upplösning av fonder m.m. 2008 2007
Skyltfonden  
Inbetalningar under året -9 026 -9 565 
Årets ränteintäkter -1 222 -1 013 
Transfereringar    6 685 11 672 
Avsättning (+) /upplösning (-) till Skyltfonden -3 563 1 094 
 
Bilskrotningsfonden 
Inbetalningar under året -40 -155 350 
Transfereringar 12 107 328 074 
Avsättning (+) /upplösning (-) till Bilskrotningsfonden 12 067 172 724 
 
Summa avsättning till/upplösning av fonder m.m. 8 503 173 818 
  
  
not 12. lämnade bidrag 2008 2007
Statliga myndigheter/internationella organisationer -8 083 -17 009 
Statliga bolag och affärsverk -60 - 
Kommuner -388 245 -328 319 
Privata och kommunala företag/organisationer -64 513 -74 500 
Organisationer/ideella föreningar -952 916 -834 681 
Periodisering, bidrag till enskilda vägar  
och miljöbilspremie -12 093 -32 247 
Övriga         -411 448 -428 138 
 -1 837 358 -1 714 894 
 
Belopp 207 410 (231 240) tkr på transfereringsavsnittet avser lånefinansierade bidrag  
utbetalade enligt Göteborgsöverenskommelsen 195 317 (198 993) tkr, periodisering  
avseende enskilda vägar 21 093 (23 247) tkr samt periodisering miljöbilspremie - 9 000  
(9 000) tkr. För enskilda vägar avses beslutade bidrag år 2008 och 2007 som utbetalas  
år 2009 respektive 2008. Miljöbilspremien avser vändning av 2007 års periodisering.  
 
 
not 13. årets kapitalförändring 2008 2007
Resultat uppdragsverksamheten    109 589  76 723 
Resultat av utnyttjade bidragsmedel 
avseende Norra Länken    618 177  698 130 
Resultat av utnyttjade bidragsmedel  
avseende Göteborgsprojektet    31 528  49 546 
Resultat ränta bidragsmedel    8 247  38 657 
Resultat bidragsmedel avseende övriga vägobjekt  25 507  71 736 
Resultat av Stockholms- och Göteborgsprojekten  -  1 097 273 
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet   102 907  -56 919 
Resultat räntekonto    80 767  49 680 
Resultat av utnyttjade ackumulerade räntemedel    -20 226  -6 086 
Resultat resultatandelar dotterföretag   4 206  157 
 
Resultatandel i intresseföretag     
-nedskrivning av aktier i intresseföretag   -  - 
-justering av beräknad resultatandel 2005   4  - 
-ränta på betalningsutfästelser    -33 302  -30 855 
 
Resultat lånefinansierade bidrag    1 893 940  -198 993 
Resultat Väganläggningar förgävesprojektering,  
lånefinansierat     -  659 342 
Resultat Väganläggningar förgävesprojektering,  
anslagsfinansierat    -13 392  -32 428 
Resultat Väganläggningar Svinesundsförbindelsen  13 010  23 012 
Resultat avskrivningar väganläggningar 1,2   -3 585 688  -3 359 341 
     -764 726  -920 366 
 
Årets kapitalförändring enskilda vägar   -21 093  -23 247 
Årets kapitalförändring miljöbilspremie          9 000  -9 000 
Årets kapitalförändring     -776 819  -952 613 
  
1. I posten avskrivning vägar redovisas alla avskrivningar av väganläggningar oberoende av 
finansieringsform (anslag, lån  eller bidrag). Avskrivning av bidragskapital uppgår till  -41 889 
(-41 990) 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 3 607 888 tkr.      
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not 18. Förskott avseende väganläggningar
I årsbokslut 2008 redovisas förskott gällande driftverksamheten med 27 886 (41 035) tkr 
under Förutbetalda kostnader och inte under Förskott avseende väganläggningar.   
  
 
not 19. byggnader, mark och annan fast egendom 2008 2007
Byggnader 
Ingående anskaffningsvärde 731 638 730 570 
Årets tillkommande 9 747 13 659 
Årets avgående          -3 253 -12 591 
Utgående anskaffningsvärde 738 132 731 638 
Ackumulerad avskrivning -598 710 -591 169 
Bokfört värde 139 422 140 469 
 
Årets avskrivningar uppgår till 10 689 10 749 
Taxeringsvärde byggnader 108 889 95 045 
 
Mark och markanläggningar 2008 2007 
Ingående anskaffningsvärde mark 34 807 34 505 
Ingående anskaffningsvärde, markanläggningar 187 968 155 182 
Årets tillkommande, mark 252 603 
Årets tillkommande, markanläggningar 11 376 33 507 
Årets avgående, mark -592 -301 
Årets avgående, markanläggningar                    - -721 
Utgående anskaffningsvärde 233 811 222 775 
Ackumulerad avskrivning, markanläggningar -109 062 -101 863 
Bokfört värde 124 749 120 912 
 
Årets avskrivningar uppgår till 7 199 5 221 
 
Grustag 2008 2007 
Ingående anskaffningsvärde 7 939 6 535 
Årets tillkommande 708 1 405 
Årets avgående            - - 
Utgående anskaffningsvärde 8 647 7 939 
 
Summa byggnader, mark och annan fast egendom 272 818 269 320 

   
not 20. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2008 2007
Förbättringsutgift 
Ingående anskaffningsvärde 26 581 4 341 
Årets tillkommande          671 22 239 
Årets avgående      -182 - 
Utgående anskaffningsvärde 27 070 26 581 
Ackumulerad avskrivning  -4 840 -2 708 
Bokfört värde 22 230 23 873 
 
Årets avskrivningar uppgår till 2 292 1 859 
 
Pågående förbättring 
Ingående anskaffningsvärde 13 065 2 500 
Årets tillkommande    2 394 32 622 
Årets avgående           -135 -22 058 
Utgående anskaffningsvärde 15 324 13 065 
 
Summa förbättringsutgifter på annans fastighet 37 554 36 938 

   
not 21. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2008 2007
Maskiner och inventarier 
Ingående anskaffningsvärde 3 148 101 2 762 032 
Årets tillkommande 323 480 605 449 
Årets avgående        -137 785 -219 381 
Utgående anskaffningsvärde 3 333 796 3 148 101 
Ackumulerad avskrivning -2 499 417 -2 366 914 
Bokfört värde 834 379 781 187 
 
Årets avskrivningar uppgår till 268 840 245 931 
 
Färjor   
Ingående anskaffningsvärde 986 273 912 901 
Årets tillkommande 38 432 73 371 
Årets avgående               -2 176 - 
Utgående anskaffningsvärde 1 022 529 986 273 
Ackumulerad avskrivning     -551 950 -521 684 
Bokfört värde 470 579 464 589 
 
Årets avskrivningar uppgår till 32 438 30 960 
 
Summa maskiner, inventarier, installationer m.m. 1 304 958 1 245 775 
 
Balansposten Maskiner, inventarier, installationer m.m. och Balansposten Pågående  
nyaläggningar, Maskiner och inventarier avseende år 2007 har omräknats med 2 629 tkr  
för erhållande av en rättvisande jämförelse mellan åren.   

   

  2007

 2008 2007

uppdragsverksamhet specificerad enligt regleringsbrev 
     
         2008  
  Intäkter kostnader resultat  Intäkter kostnader resultat  
Vägverket Produktion 2 893 000 2 768 000 125 000 2 628 000 2 530 000 98 000 
Vägverket Konsult 172 800 164 200 8 600 146 100 140 400 5 700 
Vägverket Färjeleder 50 000 48 300 1 700 40 900 36 900 4 000 
Utbildningstjänster VUC 7 607 7 385 222 11 018 9 890 1 128 
Informationsuttag  
TR körkort 124 790 43 096 81 694 112 976 36 364 76 612 
Adm. av felparkerings- 
avgifter 15 247 8 912 6 335 14 315 9 131 5 184 
Försälj. av personliga  
skyltar 1 049 1 318 -269 1 171 1 222 -51 
Övriga uppdrag 43 620 31 149 12 471 44 467 37 400 7 067 
Trafiksäkerhetsåtgärder - 126 164 -126 164 - 120 917 -120 917 
Summa uppdrags- 
verksamhet 3 308 113 3 198 524 109 589 2 998 947 2 922 224 76 723 
 
Av ackumulerade vinstmedel har för trafiksäkerhetsåtgärder utnyttjats 126 164 (120 917) tkr 
 
 
offentligrättslig verksamhet specificerad enligt regleringsbrev 
 
     
  Intäkter kostnader resultat  Intäkter kostnader resultat 
Fordon och förare 754 319 771 412 -17 093 727 251 784 170 -56 919 
Fordon och förare 120 000 - 120 000 - - - 
Summa offentlig- 
rättslig verksamhet 874 319 771 412 102 907 727 251 784 170 -56 919 
 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 får Vägverket disponera 120 000 tkr av myndighetsan-
slaget för att delfinansiera ett under tidigare år uppkommit underskott inom den avgiftsfinansierade 
verksamheten.      

   
not 14. balanserade utgifter för utveckling   2008 2007
Balanserade utgifter 
Ingående anskaffningsvärde 87 895 87 895 
Årets tillkommande      30 159 - 
Utgående anskaffningsvärde 118 054 87 895 
Ackumulerad avskrivning     -56 670 -33 930 
Bokfört värde 61 384 53 965 
 
Årets avskrivningar uppgår till 22 740 17 971 
 
Pågående utgifter 
Ingående anskaffningsvärde 20 904 4 128 
Årets tillkommande      14 334 16 776 
Årets avgående -30 159 - 
Utgående anskaffningsvärde 5 079 20 904 
 
Summa balanserade utgifter  66 463 74 869 

   
not 15. rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar 2008 2007
Ingående anskaffningsvärde 90 140 91 347 
Årets tillkommande     1 530 1 296 
Årets avgående                - -2 504 
Utgående anskaffningsvärde 91 670 90 140 
Ackumulerad avskrivning -56 820 -38 863 
Bokfört värde 34 850 51 277 
 
Årets avskrivningar uppgår till 17 956 18 908 

 
not 16. Väganläggningar, öppnade för trafik 2008 2007
Ingående anskaffningsvärde 150 678 244 140 676 564 
Årets tillkommande 7 286 908 10 001 680 
Årets avgående                         - - 
Ackumulerat anskaffningsvärde 157 965 152 150 678 244 
Ackumulerade avskrivningar    -55 379 461 -51 771 573 
Bokfört värde 102 585 691 98 906 671 
 
Årets avskrivningar uppgår till   3 607 888 3 381 541 

   
not 17. Väganläggningar, pågående nyanläggningar 2008 2007
Ingående anskaffningsvärde 12 079 983 14 192 109 
Årets tillkommande 9 418 202 7 921 982 
Korrigering av tidigare års nedskrivning 129 035 - 
Årets nedskrivning -13 392 -32 428 
Årets avgående  -7 286 908 -10 001 680 
Bokfört värde 14 326 920 12 079 983 
 
Förskott på S-kod S1292 belopp 711 486 (487 968) tkr har fördelats på väganläggningar 
711 064 (487 623) tkr och materiella anläggningstillgångar 422 (345) tkr. 



84 85

not 22. pågående nyanläggningar 2008 2007
Byggnader   
Ingående anskaffningsvärde 4 689 19 547 
Årets tillkommande 8 660 5 559 
Årets avgående   -3 286 -20 418 
Utgående anskaffningsvärde 10 063 4 689 
 
Mark och markanläggningar  
Ingående anskaffningsvärde 27 832 31 414 
Årets tillkommande 2 003 30 081 
Årets avgående  -8 649 -33 663 
Utgående anskaffningsvärde 21 186 27 832 
 
Maskiner och inventarier 
Ingående anskaffningsvärde 116 376 395 098 
Årets tillkommande 79 767 129 424 
Årets avgående -111 635 -408 146 
Utgående anskaffningsvärde 84 508 116 376 
 
Färjor 
Ingående anskaffningsvärde 19 586 27 453 
Årets tillkommande 21 210 65 504 
Årets avgående -38 432 -73 371 
Utgående anskaffningsvärde 2 364 19 586 
 
Summa pågående nyanläggningar 118 121 168 483 
 
Balansposten Maskiner, inventarier, installationer m.m. och Balansposten Pågående  
nyaläggningar, Maskiner och inventarier avseende år 2007 har omräknats med 2 629 tkr  
för erhållande av en rättvisande jämförelse mellan åren.   

   
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. Aktierna innehas och förvaltas till 100 procent av regeringskansliet. För  
kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB ansvarar Vägverket för 50 procent och Banverket  
för 50 procent.
 
Andel av resultat samt   Vid årets slut               Förändringar under året 
aktieägartillskott    Andel av resultat Aktieägartillskott 
  2008 2007 2008  2007  2008 2007 
SVEDAB 
 - bedömd resultatandel  - -  - -  - - 
 - justering föregående år  - -  4 -  - -  
- utdelning  - -  - -  - - 
- justering av värde   
pga. utdelning  - -  - -  - - 
SweRoad 41 511 37 588  4 206 157  - - 
SuMMA  41 511 37 588 4 210 157  - - 

För SweRoad har andelarna värderats utifrån bokslut för år 2008. Under 2008 har utdelning 
erhållits från SweRoad med 283 (2 151) tkr. Utdelningen minskar värdet på andelarna.   
 
Vägverket och Banverket har 1995-10-12 gemensamt ställt ut en kapitaltäckningsgaranti 
till skydd för SVEDAB:s eget kapital. Garantin är inte begränsad till belopp och tid. Kapital-
tillskott till SVEDAB har lämnats genom utfärdandet av betalningsutfästelser. 
 
För moderbolaget SVEDAB har kapitaltillskott för 2008 beräknats utifrån bokslutet för 
2008. För kapitaltillskott i form av betalningsutfästelser beräknas skuldränta. Ränte- 
kostnaden regleras med betalningsutfästelser. Per 2008-12-31 redovisar moderbolaget 
fritt eget kapital. Något kapitaltillskott till skydd för SVEDAB:s eget kapital för år 2008 är 
därmed inte aktuellt. Räntan på de ackumulerade kapitaltillskotten uppgår för år 2008 till  
33 302 (30 855) tkr. Ackumulerat uppgår lämnade kapitaltillskott till 916 431 (883 134) tkr  
i form av betalningsutfästelser. Inga utdelningar har mottagits under 2008. 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 Anskaffnings- 
andelar i dotterföretag  andelar i %  belopp, kr kr  värde totalt, tkr 
Swedish National Road Consulting AB,       
org. nr 556224-1652, Solna 2 000   100  100  -  16 000 

   
not 24. Fordringar hos andra myndigheter 2008 2007
Fordringar hos andra myndigheter 893 458 869 763 
 
Av balansposten avser 724 046 (729 704) tkr mervärdesskatt.   
  
 

not 25. periodavgränsningsposter 2008 2007
Förutbetalda hyreskostnader 44 959 41 807 
Förutbetalda fordonsskatter 1 860 1 765 
Upplupna bidragsintäkter 12 991 19 773 
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 429 809 220 402 
 489 619 283 747 

   
not 26. Avräkning med statsverket  2008
Uppbörd   
Ingående balans  61 814 
Redovisat mot inkomsttitel (-)  -12 780 761 
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+)  12 780 784 
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel (+)  - 
Fordringar/Skulder avseende Uppbörd   61 837 
 
Anslag i icke räntebärande flöde   
Ingående balans  42 441 
Redovisat mot anslag (+)  1 557 260 
Medel hänförbara till transfereringar m. m som  
betalats till icke räntebärande flöde (-)  -1 566 110 
Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde  33 591 
 
Anslag i räntebärande flöde   
Ingående balans  - 
Redovisat mot anslag (+)  30 188 339 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-)  -30 188 339 
Återbetalning av anslagsmedel (+)   
Fordringar/Skulder avseende anslag i  räntebärande flöde1  - 
 
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken    
Ingående balans  344 692 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+)  14 687 253 
Utbetalningar i icke räntebärnade flöde (-)  -3 487 007 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+/-)  -11 214 674 
 
Saldo  -14 429 
Belopp under utredning  - 
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken  330 263 
Summa avräkning med statsverket  425 691 
 
1. Vägverket redovisar samma belopp för anslagsmedel som tillförts ränteflöde som för 
förbrukade anslagsmedel för anslag i ränteflöde med motsatt tecken. Differensen mellan 
faktiskt erhållna 12:e-delar och förbrukade anslagsmedel redovisas som fordran/skuld på/
till Riksgäldskontoret. Per 2008-12-31 har 326 411 tkr redovisats som fordran till Riks-
gäldskontoret.   
 
Vägverket har under 2008 gjort en avstämning och rättning av balansposten Avräkning 
med statsverket. I samband med denna avstämning noterades att vissa betalningar gått i 
fel betalningsflöde tidigare år. I den ingående balansen återstår en  kvarvande differens att 
verkställa under 2009.   
  
  
not 27. behållning räntekonto i riksgäldskontoret 2008 2007
Räntekonto Vägverket  2 343 675 3 086 556 
Räntekonto special         242 745 741 951 
Summa behållning 2 586 420 3 828 507 
(varav kortsiktigt likviditetsbehov) (-1 511 203) (-1 803 394) 

   
not 28. Statskapital 2008 2007
Ingående balans 102 457 360 92 549 127 
Tillförda anslagsmedel för investering 17 019 222 12 186 346 
Tillförda bidragsmedel för investering 868 109 1 094 082 
Kapitalförändring föregående år -3 317 351 -3 219 449 
Balanserad kapitalförändring föregående år               272 990 -152 747 
 117 300 330 102 457 360 
(varav externt tillförda medel) (3 015 889) (2 147 780) 

   
not 29. resultatandelar i dotterföretag  
och intresseföretag 2008 2007
Ingående balans -804 888 -859 637 
Resultat föregående år 157 85 553 
Ränta föregående år      -30 855 -30 804 
 -835 586 -804 888 

   

not 30. balanserad kapitalförändring  
     
  
 
Balanserat resultat  
uppdragsverksamhet 301 083 - 76 723 224 360 
Balanserat resultat av Stockholms- 
och Göteborgsprojekten 271 357 -13 425 1 097 273 -812 491 
Balanserad kapitalförändr avseende  
Stockholms- och Göteborgsproj. -272 990 -272 990 - - 
Balanserat resultat avgifts- 
finansierad verksamhet -92 573 110 020 -56 919 -145 674 
Balanserat resultat räntekonto 78 950 -110 020 43 594 145 376 
Balanserat resultat ränta  
bidragsmedel - -90 687 38 657 52 030 
Balanserat resultat låne- 
finansierade bidrag -1 893 940 - -198 993 -1 694 946 
Balanserat resultat väganläggningar  
förgävesprojektering lånefinansierat  - 659 342 -659 342 
Balanserat resultat väg- 
anläggningar förgävesprojektering  
anslagsfinansierat -120 293 13 425 -32 428 -101 290 
Balanserat resultat väg- 
anläggningar Svinesundsbron 34 554 - 23 012 11 542 
Balanserat resultat enskilda vägar -603 553 - -23 247 -580 306 
Balanserat resultat miljöbilspremie         -9 000 - -9 000 - 
 -2 306 405 -363 677 1 618 014 -3 560 742 
  
     
- Föregående års resultat avskrivning väganläggningar (-3 359 341 tkr)  har överförts till  
 balansposten Statskapital.    
- Föregånde års resultat dotterföretag och intresseföretag (-30 698 tkr) tillförs balans- 
 posten Resultatandelar i dotterföretag  och intresseföretag.   
- Föregående års resultat avseende bidrag för investering vägobjekt (819 412 tkr) tillförs  
 balansposten Statskapital.    
- Balanserad kapitalförändring Stockholms- och Göteborgsproj. har (-272 990 tkr)  
 överförts till Statskapital.    
- Balanserad resultat ränta bidragsmedel (-90 687 tkr) har använts till väginvestering  
 i Norra länken och överförts till Statskapital.   
- Balanserad resultat av Stockholms- och Göteborgsproj har korrigerats med  
 (-13 425 tkr) och Balanserat resultat väganläggningar  har korrigerats med (13 425 tkr). 
- Posten Balanserat resultat avgiftsfinansierad verksamhet innehåller ett underskott på  
 230 020 tkr på grund av de före år 2001 förskottsinbetalda körkortsavgifterna.  
 Underskottet har under år 2008 avvecklats och finansierats med 120 000 tkr från  
 36:2 ap 2 Myndighetsutövning samt resterande del 110 020 tkr från Balanserat  
 resultat räntekonto.    
    
 
not 31. Fonder 2008 2007
Skyltfonden   
Ingående balans 27 756 28 850 
Årets förändring 1       3 563 -1 094 
Utgående balans 31 319 27 756 
 
Bilskrotningsfonden   
Ingående balans 17 999 190 722 
Årets förändring 1 -12 067 -172 724 
Utgående balans 5 931 17 999 
 
Summa fonder 37 250 45 755 
 
1. Årets förändring specificeras i not 11 Avsättning till/upplösning av fonder m.m.  
  
Balanserade medel avseende personliga skyltar, 31 319 (27 756) tkr, disponeras främst 
för trafiksäkerhetsändamål. Bilskrotningsfonden, 5 931 (17 999) tkr, består av saldo mellan 
ackumulerade avgiftsinbetalningar vid nybilsförsäljning och premieutbetalningar vid skrot-
ning av fordon. Fonden administreras för Naturvårdsverkets räkning.  
   
 
not 32. Avsättningar för pensioner  
och liknade förpliktelser 

pensioner 2008 2007 
Ingående avsättning 18 447 19 402 
Årets pensionskostnad 20 836 19 776 
Årets pensionsutbetalningar -18 908 -20 731 
Utgående avsättning 20 375 18 447 
 
Avser avsättning till delpensioner. Under år 2008 har 20 836  (19 776) tkr betalats ut i 
delpensioner.   
  
 

not 33. lån i riksgäldskontoret 2008 2007
Ingående balans lån Riksgäldskontoret 13 030 086 19 641 896 
Under året nyupptagna lån 1 789 746 1 990 000 
Årets amorteringar -11 925 023 -8 601 810 
 2 894 809 13 030 086 
 
Beviljad låneram  16 050 000 22 550 000 
 
Lån upptagna för finansiering av 
Väganläggningar 1 064 809 11 250 086 
Övriga anläggningstillgångar 1 830 000 1 780 000 
 2 894 809 13 030 086 

   
not 34. Övriga lån 2008 2007
Förskotteringar från kommuner 1 281 354 1 261 947 

   
not 35. Övriga skulder  2008 2007
Personalens källskatt 77 018 85 940 
Innehållna garantibelopp 499 150 346 995 
Felparkeringsavgifter 23 242 38 675 
Övriga skulder 1 1 246 585 1 191 180 
  1 845 995 1 662 791 
 
1. Varav 916 431 (883 134) tkr avser betalningsutfästelse till SVEDAB.  
   
   
not 36. periodavgränsningsposter 2008 2007
Upplupna kostnader för anställda (semesterlöneskuld) 278 521 256 758 
Upplupna kostnader för anställda (övrigt) 220 987 210 422 
Upplupna kostnader myndigheter 26 840 30 855 
Upplupna kostnader för marklösen 300 606 307 516 
Upplupna räntekostnader 21 166 341 585 
Övriga upplupna kostnader 1 027 089 1 031 455 
  1 875 209 2 178 592 
 
Oförbrukade bidrag   
 Bidrag från annan statlig myndighet 481 38 735 
 Bidrag från icke statliga organisationer  
 eller privatpersoner 64 881 629 284 
  65 362 668 019 
 
Övriga förutbetalda intäkter                 853 11 922 
Summa 1 941 423 2 858 532 
    
 
   
not 37. Ansvarsförbindelser  
Vägverket har stickprovsvis genomfört en bedömning av miljöskadan på 495 av Vägverket 
Produktions fastigheter i Sverige, och uppskattat kostnaderna för avhjälpande av miljöska-
dan. Den totala uppskattade kostnaden för avhjälpande av miljöskada har bedömts ligga 
inom intervallet 275-927 mnkr. Vägverket har årligen genomfört ett antal miljösaneringar   
på sina fastigheter. Den genomsnittliga kostnaden för miljösaneringar de senaste 5 åren 
uppgår till cirka 11 mnkr per år.   
 
Ansvarsförbindelse om 600 (600) tkr avser Vägverket Produktions del av Götene kommuns 
yrkande på ersättning för konkurrenssamverkan avseende asfaltbeläggning.  
  
   
not 38. kostnader 2008 2007
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkning 19 259 325 18 202 548 
Justering för ej likviditetspåverkande poster:   
- avskrivningar anläggningstillgångar -362 155 -331 857 
- avskrivningar/nedskrivningar väganläggningar -3 621 280 -3 413 969 
- resultat avyttring av anläggningstillgångar 13 351 16 637 
- omklassificering av pågående anläggnings- 
tillgångar m.m.                           - -3 559 
 15 289 241 14 469 800 

   
not 39. Övriga intäkter 2008 2007
Övriga intäkter enligt resultaträkning 112 815 108 540 
Erhållen aktieutdelning från dotterföretag                   283 2 151 
 113 098 110 690 

   
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 för-
ändringen har 58 procent tillförts driftverksamhet och 42 procent investering i väg- 
anläggningar. Till grund för fördelning ligger gjorda analyser av ändamålet med utestående 
fordringar och skulder.    
  
   

 2008 justeringar Föregående års  2007 
   kapitalförändring 

Ekonomisk redovisning – Noter Ekonomisk redovisning – Noter
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not 41. Övriga erhållna medel för finansiering  
av bidrag 2008 2007
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  
enligt resultaträkning 9 537 166 441 
Årets nettoförändring av fonder     8 505 173 818 
 18 042 340 259 

 
not 42. Övriga avsättningar  
 
Skadestånd 2008 2007
Ingående balans 28 766 22 632 
Årets förändring     7 546 6 134 
Utgående balans 36 312 28 766 
 
I årsbokslutet 2008 redovisas avsättningar för skadestånd under posten Övriga avsätt-
ningar och inte under posten Upplupna kostnader. Balansposterna är omräknade för 2007 
för att få likvärdiga principer.   

   
not 43. Ingående överföringsbelopp/Indragning  
 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget 90:2 inom utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning disponerar Vägverket inget anslagssparande från 
budgetåret 2007 för anslaget 90:2 anslagspost 3 Investering för och administration av 
trängselskatt. Detta belopp 42 948 tkr har redovisats som indragning på anslagsposten.  
  
Enligt Regeringsbeslut 2008-01-24 för budgetåret 2007 omdisponerades 18 000 tkr från 
anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, anslags-
post 2 Vägverket. Korrigering har gjorts på ingående överföringsbelopp 2008-01-01.  
   
Specifikation av positiva överföringsbelopp (anslagssparande) från budgetåret 2007 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.   
   
34: 11 Miljöbilspremie  6 936 
36:1 Vägverket administration 
   1 Vägverkets administration  698 
   2 Vägtrafikinspektionen  162 
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk  
   2 Vägverket  18 379 
 
   
not 44. omdisponerade anslagsbelopp  
 Regleringsbrevsändringar enligt regeringsbeslut, daterat 2008-01-24, 2008-10-16,  
2008-12-04 respektive 2009-01-29, beskriver de omdisponerade anslagsbeloppen  
om 450 tkr, 222 000 tkr, 650 tkr respektive 29 641 tkr. 
  
   
not 45.  Anslaget 34:11 Miljöbilspremie   
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget 34:11 Miljöbilspremie, rege-
ringsbeslut 14 daterat 2008-06-26, disponeras 340 000 tkr av Vägverket. Av anslaget får 
högst 330 tkr användas för administrativa kostnader. Vägverket har  under budgetåret 2008 
utnyttjat 330 tkr av anslaget för administrativa kostnader.
  
   
not 46. Anslaget 36:1 Vägverket: Administration  
 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 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 25 601 -1 831 
2 Vägtrafikinpektionen 615 -96 
  
 
not 47. Anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag  
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer disponerar Vägverket följande anslagskrediter på anslagspost- och 
delpostnivå för anslaget 36:2 Väghållning och statsbidrag. 
 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer disponerar Vägverket angiven kredit beträffande anslagsposterna 
3 respektive 4 under anslag 36:2 med den fördelning på delposter som Vägverket finner 
lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.  
    
                                                                                                           disponibelt                       utnyttjat 
1 Sektorsuppgifter 53 900 - 
2 Myndighetsutövning 44 755 - 
3 Statlig väghållning varav  
 3.1 Investeringar i nationell plan 330 800 -82 666 
 3.2 Investeringar i regional plan 200 500 -420 736 
 3.3 Drift och underhåll 813 055 -233 921 
 3.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar 88 100 - 
 3.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion      130 100 - 
S:a 3 Statlig väghållning 1 562 555 -737 323 
 

4 Bidrag varav 
 4.1 Drift och byggande av enskilda vägar 83 100 - 
 4.2 Storstadsöverenskommelser 3 600 - 
 4.3 Bidrag i regionala planer     26 700 -6 988 
S:a 4 Bidrag 113 400 -6 988 
 
9  Överskott från trängselskatt i Stockholm 22 200 - 
 
Enligt regleringsbrevsändring daterat 2008-10-16 har från anslagsposten 2 Myndighets- 
utövning 135 000 tkr utnyttjats för att balansera underskott i den avgiftsfinansierade verk-
samheten. För tidigare års ackumulerade underskott har 120 000 tkr utnyttjats. År 2008 
infördes avgiftsfria traktorkort. För att finansiera kostnaderna för traktorkort har 15 000 tkr 
utnyttjats.   
 
Från delposten 3.1 Investeringar i nationell plan har 158 762 tkr utnyttjats för återbetalning 
av förskotteringar.   
 
Från delposten 3.2 Investeringar i regional plan har 253 965 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 11 867 228 tkr använts 
enligt följande:   
 
Göteborgsprojektet  2 548 172 
 -varav amortering av lån som finansierat bidrag enligt  
 Göteborgs-överenskommelsen 2 089 256  
Stockholmsprojekten  4 965 030 
Prioriterade västsvenska vägprojekten  3 657 656 
Väg E6 delen Stenungssund – Ljungskile         696 370 
   11 867 228 
 
   
not 48. Anslaget 36:5 Från eG-budgeten finansierade stöd till transeuropeiska 
nätverk 
Disponibla medel på anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeurope-
iska nätverk anslagspost 2.   
 
Resterande disponibla medel från år 2007  1 512 
Bokfört på inkomsttiteln 6511 år 2008  117 594 
Utfall anslaget 36:5 år 2008  -117 487 
  1 619 
   
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 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 
2 Vägverket 10 524 -10 524 

   
not 49. Anslaget 36:17 trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m. 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde 
22 Kommunikationer disponerar Vägverket följande anslagskrediter på anslagspostnivå för 
anslaget 36:17 Vägverket: Administration.   
   
 disponibelt utnyttjat 
3 Trängselskatt: Admin - del till VV 35 020 -13 013 

   
not 50. Försäljningsskatt på motorfordon  
Inkomsterna under denna inkomsttitel periodiseras och överförs av Ekonomistyrnings-
verket i samband med räkenskapsårets avslut till inkomsttitel 1492 Försäljningsskatt på 
motorfordon.   
  
 
not 51. Fordonsskatt
Inkomsterna under denna inkomsttitel överförs av Ekonomistyrningsverket i samband med 
räkenskapsårets avslut till inkomsttitel 1471 Fordonsskatt.   
  
   
not 52. Vägavgifter  
Inkomsterna under denna inkomsttitel överförs av Ekonomistyrningsverket i samband med 
räkenskapsårets avslut till inkomsttitel 1472 Vägavgifter.   
 
   
not 53. trängselskatt  
Inkomsterna under denna inkomsttitel överförs av Ekonomistyrningsverket i samband med 
räkenskapsårets avslut till inkomsttitel 1473 Trängselskatt.   
  
 
  

not 54. Verksamhetsvolym jämfört med resultaträkning  
Kostnader och intäkter i vägverkets verksamhetsvolym, se kapitlet ekonomisk redovisning, 
kan inte jämföras med kostnader och intäkter i resultaträkningen. I verksamhetsvolymen 
redovisas kostnader för vägverkets verksamhet oavsett om kostnaden avser en väganlägg-
ningstillgång eller en driftkostnad. Avskrivnings- och räntekostnader ingår inte i verksam-
hetsvolymen.  
 
I resultaträkningens kostnader ingår inte årets investeringskostnader för väganläggningar. 
Kostnader för avskrivningar och räntor ingår i resultaträkningens kostnader.  
 
Övriga finansiella villkor   
För räntekonto Vägverket har krediten på 2 963 993 (1 713 342) tkr inte utnyttjats under 
året.   
 
Vägverket har enligt regleringsbrevet för budgetåret 2008 från anslagsposten 36:2 Väg-
hållning och statsbidrag delposten ap.1 Sektorsuppgifter utbetalat ett organisationsstöd till 
NTF på 18 000 (25 000) tkr .   
 
Lån från kommuner och enskilda för finansiering i väganläggning har upptagits och  
amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för 2008 anger.   
 
Av de ackumulerade disponibla räntemedlen om 269 736 (195 056) tkr har Vägverket 
utnyttjat 20 226 (6 086) tkr för verksamhet. För att delfinansiera ett från tidigare år upp-
kommet underskott inom avgiftsfinansierad verksamhet har 110 020 tkr av de disponibla 
räntemedlen utnyttjats.   
 
Utnyttjande av disponibla anslagskrediter redovisas i not 46 – 49.   

   
Sammanställning av finansiella villkor Maximerat utnyttjat 
 belopp, belopp, 
 mnkr mnkr 
lån i riksgäldskontoret för väginvesteringar   
Prioriterade vägobjekt - - 
Ram för övriga väginvesteringar 14 000 1 065 
Summa lån i riksgäldskontoret för väginvesteringar 14 000 1 065 
 
Övrigt 
Finansiering med lån i Riksgäldskontoret för  
anläggningstillgångar 2 050 1 830 
totala lån i riksgäldskontoret 16 050 2 895 
 
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   
2008 avseende Vägverket m.m. inom utgiftsområde  
22 Kommunikationer. 5 795 1 278
Vägverket får ställa borgen för lånefinansierade väg- 
objekt samt andra väganordningar i anslutning till  
dessa vilka skall finansieras med avgifter (Ram). 500 -
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Regeringen
Näringsdepartementet 2009-03-13

Riksrevisionen har granskat Vägverkets årsredovisning, beslutad 2009-02-16, för räkenskaps-
året 2008.

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 årsredovis-
ning. 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 rättvi-
sande. Granskningen har sålunda avsett ett urval av väsentliga transaktioner och förvaltnings-
beslut.

Riksrevisionen bedömer att genomförd revision har gett tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis 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

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VÄGVERKET

FÖrSlAG tIll dISpoSItIon AV reSultAt I uppdrAGSVerkSAMheten

Årets resultat av uppdragsverksamheten i affärsenheterna uppgår till 135 300 tusen kronor.

Årets resultat av den övriga uppdragsverksamheten uppgår till -25 711 tusen kronor.

Vägverkets styrelse och generaldirektör föreslår att 

• det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten i affärsenhet Produktion om 196 283 
 tusen kronor och det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten i affärsenhet Konsult
 om 31 006 tusen kronor balanseras i ny räkning för att disponeras till bolagiseringskostnader.

• det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten i övriga affärsenheter om 12 661 tusen
 kronor balanseras i ny räkning.

• det ackumulerade resultatet av uppdragsverksamheten för försäljning av personliga skyltar 
 och för administration av felparkeringsavgifter om totalt 19 069 tusen kronor överförs till 
 Transportstyrelsen under år 2009.

• det ackumulerade resultatet av den övriga uppdragsverksamheten om 151 653 tusen kronor 
 balanseras i ny räkning för att disponeras till trafi ksäkerhetsåtgärder.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kost-
nader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Borlänge den 16 februari 2009

Förslag till disposition av resultat Revisionsberättelse
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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

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

VerkSAMhetSoMråde 
SAMhälle

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

reGIoner

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

region Mitt
Vägdirektör Caroline Ottoson
Box 186
871 24  Härnösand
Telefon 0771-119 119
Telefax 0611-441 11
E-post vagverket.har@vv.se

region Mälardalen
Vägdirektör Einar Schuch
Box 1140
631 80  Eskilstuna
Telefon 0771-119 119
Telefax 016-15 70 05
E-post vagverket.esk@vv.se

region Stockholm
Vägdirektör Christer Agerback
171 90  Solna
Telefon 0771-119 119
Telefax 08-627 09 23
E-post vagverket.sto@vv.se

region Väst
Vägdirektör Håkan Wennerström
405 33  Göteborg
Telefon 0771-119 119
Telefax 031-63 52 70
E-post vagverket.got@vv.se

region Sydöst
Vägdirektör Rolf Johansson
551 91  Jönköping
Telefon 0771-119 119
Telefax 036-16 16 18
E-post vagverket.jon@vv.se

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

VerkSAMhetSoMråde VäG

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

VerkSAMhetSoMråde 
Support

Support
Direktör Ann-Therese Albertsson
781 87  Borlänge
Telefon 0771-119 119
Telefax 0243-758 25
Texttelefon 0243-750 90
E-post vagverket@vv.se

VerkSAMhetSoMråde 
FÖrArproV

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

Adresser och kontaktinformation

vägverkets styrelse

Christina Eklööf
Personalrepresentant SACO-
föreningen vid Vägverket

Kenneth Kvist
Ordförande

Ingemar Skogö
Generaldirektör

Jeanette Skjelmose
Social & Environmental Manager

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

Vägverkets styrelse och direktion

Främre raden från vänster
Direktör Barbro Winstrand
Direktör Lena Erixon
Generaldirektör Ingemar Skogö
Direktör Susanne Lindh
Ekonomidirektör Peter Funck

På bilden saknas personaldirektör Wiveca Dahl

DIREKTIONEN

Övre raden från vänster
Direktör Anders Borglund
Direktör Per Wenner
Direktör Ann-Therese Albertsson
Informationsdirektör Christer Hårrskog
Chefsjurist Bo Andersson
Direktör Marianne Nyberg
Direktör Torbjörn Suneson

VerkSAMhetSoMråde 
VäGVerket FärjerederIet

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

VerkSAMhetSoMråde Vuc

Vuc Vägsektorns utbildnings-
centrum
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

VerkSAMhetSoMråde 
utVecklInGS-
orGAnISAtIonen

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

InternA råd  

Rederirådet i Vägverket Färjerederiet
Utbildningsrådet i VUC Vägsektorns
Utbildningscentrum
Vägverkets Skiljeråd

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

Vägverkets Rådgivande delegation 
för yrkestrafi kfrågor upphörde 
2008-12-31. 
Transportstyrelsen väntas från och 
med 2009 ta ansvar för samverkan 
med yrkestrafi ksektorn i de frågor 
som ligger inom myndighetens 
ansvarsområde.
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