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Generaldirektören har ordet

Trafikverket har nu funnits i snart fem år. Trafikverket bildades utifrån en
tydlig idé om att åstadkomma förnyelse. Fyra faktorer utgjorde, enligt
min uppfattning, grund för inriktningen.
För det första skulle den nya organisationen bidra till att sätta transportsektorns samlade förmåga att nå målen
om samhällsekonomisk effektivitet och
långsiktig hållbarhet i centrum, snarare
än de enskilda trafikslagens förmåga att
bidra till dessa mål. För det andra framhölls vikten av att samla planeringen av
åtgärder för alla trafikslag i en gemen-
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sam process, med bättre förutsättningar
för politiskt inflytande och politiska
avvägningar. För det tredje betonades
betydelsen av regionalt inflytande. För
det fjärde fanns förväntningar om effektivisering av verksamheten till följd
av stordriftsfördelar i myndighetens
interna verksamhet, men också genom
ökade möjligheter till ökad produktivi-

tet, till exempel i anläggningsbranschen.
En prioritering för mig under Trafikverkets första tid var att förändringen
skulle märkas så lite som möjligt. Gentemot omvärlden skulle verksamheten
fortsätta, vägarna skulle vara farbara,
järnvägstrafiken skulle flyta på, och vägfärjor, trafikinformation, körkort, tekniska system – allt skulle fungera. Detta
lyckades och Trafikverket fungerade
från första dagen, till stor del beroende
på ett mycket ambitiöst arbete från våra
medarbetare.
Som landets största byggherre är det
viktigt att göra bra affärer och hålla nere
kostnader. Trafikverket har genomgått
en förändring mot att bli en renodlad
beställare, med fokus på funktion. Det
arbetet har inneburit ett paradigmskifte
av den svenska anläggningsbranschen
– en bransch som nu karaktäriseras av
ökad produktivitets- och innovationsutveckling. Trafikverket levererar många
stora projekt till lägre kostnad och på
kortare tid än planerat. Jag kan också
konstatera att effektiviseringsarbetet
har medfört kraftigt sänkta interna
kostnader för Trafikverket, som nu kan
användas i verksamheten.
Under Trafikverkets första år var
det också viktigt att uppmärksamma
regeringen på ett mångårigt eftersatt
underhåll inom järnvägen. Jag har i
många sammanhang tydligt beskrivit att
det kommer att ta lång tid att komma i
fatt med det under många år eftersatta
underhållet av järnvägen. I den beslutade planen satsas nu cirka nio miljarder
kronor per år på järnvägsunderhåll,
vilket är en välkommen fördubbling mot
tidigare. De ekonomiska medlen satsas
där de gör mest nytta, vilket i huvudsak
är i storstadsområden, på större stråk
och på Malmbanan. Det innebär att det
inte finns någon plan för upprustning av
hela järnvägssystemet.

Verksamheten 2014
Det har varit ett händelserikt 2014 med
betydande uppmärksamhet och diskussioner om bland annat järnvägssäkerhet och organisation av underhåll. Vi
är en stor organisation med ett viktigt
uppdrag och vi ska givetvis granskas.
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Många medarbetare i Trafikverket har
påverkats negativt av uppmärksamheten. Men jag är glad att Trafikverket har
en personal med en hög kompetens och
lojalitet som ihärdigt har fortsatt vårt
pågående förbättringsarbete.
Under 2014 har det skett ett antal
urspårningar inom järnvägen. Dessa har
stört trafiken och lett till att trafiksäkerheten har ifrågasatts. Mot denna bakgrund har det varit riktigt att ifrågasätta
vår egen verksamhet och hur rutiner
tillämpas. Min bedömning är att vårt
regelverk är mer än tillräckligt, men att
vi måste fortsätta att utveckla säkerhetskulturen i vardagen. Åtgärder har redan
startat. Antalet urspårningar har heller
inte ökat, trots ökad trafik.
Trafiksäkerheten på väg följer en
positiv trend, även om fler omkom i
vägtrafiken 2014 än 2013. På järnvägssidan ser vi tyvärr inte samma positiva
utveckling. Självmord innebär fortsatt
oroande många dödsfall i järnvägen, och
de åtgärder Trafikverket vidtagit har
hittills inte fått genomslag i olycksutvecklingen. Det fortsatta olycksförebyggande arbetet är därför högt prioriterat,
för att vi ska nå halveringsmålet 2020.
Sommaren 2014 var, med sitt extrema
väder, en utmaning för Trafikverket.
Mycket åska, kraftig nederbörd och inte
minst den omfattande branden i Västmanland gav problem i infrastrukturen.
Följden blev bland annat en försämrad
punktlighet inom järnvägstrafiken. Vi

genomförde under sommaren också fler
banarbeten än någonsin.

Utmaningar
Jag kan, så här efter fem år med
Trafikverket, konstatera att en av de
bärande idéerna bakom Trafikverket
– det trafikslagsövergripande perspektivet – har fått sin tillämpning i den
praktiska verksamheten på ett bra sätt.
För att transportsystemet ska fortsätta
att utvecklas utifrån ett resenärs- och
näringslivsbehov behöver det trafikslagsövergripande synsättet fullföljas.
Det handlar om allt från prioriteringar
av ekonomiska medel till att respektive
trafikslag används där de gör bäst nytta
och samverkar i effektiva transportkedjor till fullföljande av vårt nya sätt att
planera.
Trafikverket har också påbörjat sin
utveckling med att ta på sig en aktiv roll
i samhällsutvecklingen, genom att mer
långsiktigt integrera infrastrukturutveckling med samhällsbehoven. Här
finns en stor roll för Trafikverket att
fylla framöver, tillsammans med kommuner, regioner och näringsliv.
Resan har bara börjat för Trafikverket och självklart har vi fortsatt stora
utmaningar, bland annat i att skapa ett
förtroende för järnvägstrafiken och att
göra transportsystemet mer klimatanpassat och energieffektivt och alltmer
trafiksäkert. Vi ska tillhandahålla ett
infrastruktursystem som är robust och

tillförlitligt. Detta kräver innovation
och utveckling av ny teknik, men också
långsiktiga finansieringsramar.
Sverige förändras, storstäderna
växer och landsbygden avfolkas, vilket
ställer stora krav på transportsystemet.
Det är stora och viktiga uppgifter som
Trafikverket står inför i en föränderlig
omvärld – uppgifter som för att lösas
kräver en aktiv samverkan med andra
aktörer i samhället. ”Tillsammans”
måste fortsätta att vara ett nyckelord, för
att vi ska kunna ta oss an framtiden.
Jag slutar nu som generaldirektör
och chef för Trafikverket efter fem
mycket utmanande och intressanta
år. Det är med stolthet jag ser tillbaka
på vad vi åstadkommit under dessa år,
och jag kommer med stort intresse att
fortsätta att följa den viktiga debatten
om infrastrukturens roll i samhället och
Trafikverkets roll som samhällsutvecklare. Jag vill också avslutningsvis tacka
alla kompetenta och lojala medarbetare
i Trafikverket för arbetsinsatsen under
min tid och inte minst 2014.
Borlänge i februari 2015

GUNNAR MALM
Generaldirektör
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Trafikverkets uppgift är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.
Resor och transporter är nödvändiga för
att vårt samhälle ska fungera. Människor vill kunna välja var de vill bo och ändå
kunna ta sig till jobb och utbildning, resa
till släkt och vänner, göra inköp och resa
på semester. Maten ska till butikerna,
malmen till stålverken och skogen till
pappersbruken.
Medborgare och näringsliv är beroende av ett pålitligt transportsystem. I
praktiken innebär det bland annat att
vägarna ska vara framkomliga, att tågen
ska komma i tid och att trafikinformationen ska fungera – och att alla resor och
transporter sker så säkert som möjligt
och med minsta möjliga miljöpåverkan.
När allt detta fungerar har vi ett
tillgängligt Sverige som skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd,

som utvecklar samhället. Regioner kan
utvidgas när arbetspendlingen fungerar.
Både stadsmiljöer och landsbygd kan
utvecklas när transportmöjligheterna
är anpassade efter människors behov.
Näringslivets transporter blir effektivare
när alla trafikslag används tillsammans.
I april 2014 fastställdes den nationella
planen för transportsystemet 2014–2025.
Totalt satsas det 522 miljarder kronor på
drift, underhåll och investeringar. Fyrstegsprincipen är en grundläggande utgångspunkt i Trafikverkets planeringsarbete. I samverkan med andra aktörer
ska Trafikverket se till att skapa mesta
möjliga samhällsnytta för de pengarna
– oavsett om det handlar om att bygga
nytt eller vårda det vi redan har. Ibland
behöver vi bygga nytt, men ofta räcker

Trafikverkets organisation

det med att tänka annorlunda: kan
transportsystemet användas smartare?
Räcker det med en liten åtgärd för att
vinna stora fördelar? Det är utmanande
och ett stort ansvar. Vi vet att det vi gör
påverkar vardagen för väldigt många
under en lång tid framöver.
Vi vill tänka vidare, men det gör
vi inte ensamma. För att kunna skapa
ett samhälle alla vill leva i behöver vi
arbeta i nära samverkan med andra.
Tillsammans kan vi underlätta livet i
hela Sverige. Det är samhällsutveckling
i praktiken.
Trafikverkets verksamhet 2014
finansierades huvudsakligen av anslag.
Resterande finansiering bestod av lån,
bidrag samt intäkter av avgifter och övriga intäkter. Den totala kostnadsmassan
i Trafikverket var 51 miljarder kronor.
Den största delen av kostnaderna gick
till väg- och järnvägsinvesteringar och
en stor del gick till underhåll av väg och
järnväg.

DIAGRAM 1
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Verksamhetsområde Planering

Verksamhetsområde Investering

Centrala funktioner

Planering planerar för landets statliga infrastruktur
för järnväg och väg och långsiktigt även för sjöfart
och luftfart. Planering är kontaktytan till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartner
och avtalskunder.

Investering ansvarar för upphandling, genomförande och uppföljning av huvuddelen av Trafikverkets
större ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar
(projekt med en budget under 4 miljarder kronor).

Inom Trafikverket finns sju funktioner som arbetar
centralt inom olika områden och som var och en
har ett övergripande ansvar för sitt område i hela
Trafikverket. Funktionerna är Ekonomi och styrning,
Strategisk utveckling, HR, Kommunikation, Inköp
och logistik, IT samt Juridik och planprövning.

Verksamhetsområde Stora projekt
Verksamhetsområde Trafikledning

Trafikledning övervakar och leder trafiken på vägar
och järnvägar, och levererar trafikslagsövergripande trafikinformation så att systemet används på
ett säkert och effektivt sätt.

Stora projekt ansvarar för Sveriges allra största
satsningar på infrastruktur, med en verksamhet som spänner från förstudie till planering och
byggnation.
Resultatenheter

Verksamhetsområde Underhåll

Underhåll förvaltar, underhåller och utvecklar
väg- och järnvägssystemet samt utvecklar och
förvaltar de tekniska system som ingår i väg- och
järnvägssystemet.

Resultatenheterna driver utpekade delar där verksamheten sker på affärsmässiga villkor. Resultatenheterna
är Färjerederiet, Förarprov, Förvaltning av järnvägsfordon, Järnvägsskolan, Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) samt Trafikverkets museer.

Delegationen för sjöfartsstöd

Inom Trafikverket finns även Delegationen för
sjöfartsstöd, som är ett särskilt och självständigt
beslutsorgan som prövar frågor om statligt bidrag
till svensk sjöfart. Ledamöterna i delegationen
utses av regeringen.

Trafikverkets årsredovisning 2014
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Godstransporter

En stor del av järnvägs- och framför allt
lastbilstransporterna till och från kontinenten genomförs fortfarande med färja,
trots att trafiken över Öresundsbron har
ökat, framför allt för järnvägen. Ungefär
en fjärdedel av sjöfarten avser transoceana transporter. Även dessa konkurrerar på en del av transportsträckan med
landtransportmedlen genom att de kan
ersättas av matartransporter till och
från Göteborgs hamn eller till och från
centraleuropeiska hamnar.
Kombitrafiken minskade efter att
CargoNet 2012 avvecklade sina intermodala transporter inom Sverige. Denna
process avstannade 2013, varför nivån
på transportarbetet 2014 förblev relativt
oförändrad, jämfört med 2013.

Godstransporterna minskade medan persontransporterna ökade,
vilket sammantaget resulterade i att belastningen på såväl väg- som
järnvägsnätet ökade.

Godstransporter
Transportarbete
Det långväga transportarbetet, det vill
säga samtliga järnvägs- och sjöfartstransporter samt lastbilstransporter över 10
mil, uppgick 2014 preliminärt till 83,4
(83,6) miljarder tonkilometer, vilket är
en minskning med 11,4 miljarder tonkilometer jämfört med toppåret 2008. Det
kortväga transportarbetet, det vill säga
lastbilsflöden upp till 10 mil, uppgick
preliminärt till 6,4 (6,4) miljarder tonkilometer, vilket är en minskning med
2,2 miljarder tonkilometer jämfört med
2008.
Lastbilens långväga transportarbete
uppgick preliminärt till 30,0 (30,8)
miljarder tonkilometer. Nedgången går
bland annat att relatera till sektorerna
järn/stål och verkstad, men även sektorerna där skogen är involverad minskade
eller förblev relativt oförändrade.
Järnvägens transportarbete uppgick
preliminärt till 20,3 (20,0) miljarder
tonkilometer om man exkluderar transittrafiken Norge–Norge genom Sverige.

Uppgången går bland annat att hänföra
till en ökning av ståltransporterna, men
man kan också notera en svag ökning av
malmtransporterna, trots nedläggningen av gruvverksamheten i Pajala.
Sjöfartens transportarbete uppgick
preliminärt till 33,1 (32,8) miljarder
tonkilometer. Den inrikes sjöfarten
minskade preliminärt mellan 2013 och
2014 med 0,2 miljarder tonkilometer
till 6,5 miljarder tonkilometer, medan
den utrikes sjöfarten under motsvarande period preliminärt ökade med 0,5
miljarder tonkilometer till 26,6 miljarder
tonkilometer. Nedgången för den inrikes
sjöfarten kan liksom för lastbilstransporterna relateras till de sektorer där
skogen är involverad. Man kan också
notera en minskning av transporterna
av sand, grus och mineraler, vilket beror
på en nedgång för byggnadssektorns
transporter. Ökningen för den utrikes
sjöfarten går bland annat att hänföra till
olje- och malmtransporterna.
Av den utrikes transporterade godsmängden exklusive malm och olja svarade lastbilen för 38 procent, järnvägen för
7 procent och sjöfarten för 55 procent,
vilket är samma fördelning som 2013.

DIAGRAM 2
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Trafikarbetet för lastbilstrafiken (fordonskilometer) på de statliga vägarna
ökade med 2,1 procent jämfört med 2013.
Uppgången för Europavägarna blev
ännu större, vilket bör ses i perspektivet
av ökningen för det långväga transportarbetet. Trafikarbetet för järnvägens
godstrafik uppgick preliminärt till 37,0
(37,7) miljoner tågkilometer. Nedgången
av trafikarbetet trots en uppgång för
transportarbetet och vice versa för lastbilstrafiken kan till stor del förklaras av
förändringar i transportstrukturen.
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Persontransporter
Transportarbete
Det långväga (interregionala) transportarbetet uppgick preliminärt till
41,4 (40,6) miljarder personkilometer.
Ökningen bör ses i perspektivet av
att resekonsumtionen, mätt i kronor,
preliminärt ökade med cirka 5 procent,
varvid bilkonsumtionen steg med cirka
16 procent. Detta medförde i sin tur att
bilinnehavet ökade från 472 till 475 bilar
per 1 000 invånare.
Personbilens långväga transportarbete uppgick 2014 preliminärt till 29,0
(28,4) miljarder personkilometer, vilket
kan relateras till att realpriset på bensin
minskade med 1,4 procent, samtidigt
som hushållens reala disponibla inkomster ökade med i storleksordningen 2
procent. Bensinpriset kan således ha
uppfattats som avsevärt lägre 2014 än
2013.
Järnvägens långväga transportarbete
uppgick preliminärt till 6,2 (6,1) mil-

jarder personkilometer. Ökningen kan
bland annat förklaras av att SJ AB satte
in snabbtåg mellan Göteborg och Malmö
– en trafik som varit nedlagd sedan 2012.
Ökningen kan dock ses som relativt svag,
vilket sannolikt beror på den höga prisnivån i förhållande till bilresor och att
kvaliteten inte förbättrats tillräckligt.
Flygets transportarbete uppgick
preliminärt till 3,5 (3,4) miljarder
personkilometer. Ökningen bör ses i perspektivet av ett ökat lågprisutbud samt
ett ökat resande till Norrland beroende
på gruvnäringen. Man kan också notera
omfördelningar av resandet mellan olika
flygplatser som en följd av förändringar
av utbudet till de mindre flygplatserna.
Uppgången går också att hänföra till
hushållens positiva ekonomiska utveckling.
Det kortväga (regionala och lokala)
transportarbetet uppgick preliminärt till
102,1 (100,4) miljarder personkilometer.
Busstrafikens kortväga transportarbete uppgick preliminärt till 10,3 miljarder personkilometer och har successivt

DIAGRAM 6

Trafikarbetet för personbilstrafiken (fordonskilometer) på de statliga vägarna
ökade med 2,3 procent jämfört med 2013.
Uppgången bör ses i perspektivet av
utvecklingen för det långväga respektive
kortväga transportarbetet. Trafikarbetet för järnvägens persontrafik uppgick
preliminärt till 113,8 (109,0) miljoner
tågkilometer. Uppgången kan framför
allt förklaras av en ökning av utbudet för
regionaltrafiken.
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Trafikarbete järnväg,
miljoner tågkilometer
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ökat. Uppgången kan relateras till utbyggnaden av den regionala trafiken och
till att lokaltrafiken i många orter fått ett
förbättrat utbud.
Järnvägens kortväga transportarbete
uppgick preliminärt till 5,8 (5,7) miljarder personkilometer. Ökningen förklaras
bland annat av att nya regionaltågslinjer
etablerats i Skåne och Småland.
Tunnelbane- och spårvägstrafikens
transportarbete förblev oförändrat,
jämfört med 2013.
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I detta kapitel beskrivs vår förmåga att bidra till ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. Resultatet för
2014 redovisas i huvudsak som leveranskvaliteter.

Transportsystemets
tillstånd
Transportpolitiska mål
och leveranskvaliteter
Trafikverket ska tillsammans med andra
aktörer i samhället verka för att de
transportpolitiska målen uppnås.
Det övergripande transportpolitiska
målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet har också preciserats i
ett funktionsmål för tillgänglighet och

ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och
hälsa.
Funktionsmålet för tillgänglighet
innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet
ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och
hälsa innebär att transportsystemets
utformning, funktion och användning
ska anpassas till att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt. Det ska också bidra till
att det övergripande generationsmålet

för miljö och miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.
För att förbättra styrningen och
uppföljningen av Trafikverkets bidrag
till målen har regeringen uppdragit åt
Trafikverket att utveckla ett nytt styrramverk. En viktig del i ramverket är
de så kallade leveranskvaliteterna. De
beskriver med stöd av ett antal indikatorer Trafikverkets förmåga att leverera
ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och
hälsa. Leveranskvaliteterna ska beskriva
transportinfrastrukturens status och
utveckling över tid och kan ses som en
konkretisering av Trafikverkets bidrag
till de transportpolitiska målen.
I samråd med Näringsdepartementet
har Trafikverket tagit fram sex verksamhetsövergripande leveranskvaliteter: punktlighet, kapacitet, robusthet,
användbarhet, säkerhet samt miljö och
hälsa.

Leveranskvaliteter kopplade till funktionsmålet Tillgänglighet

Punktlighet

Kapacitet

Transportsystemets
förmåga att uppfylla
eller leverera planerade
res- och transporttider
samt förmågan att snabbt
tillhandahålla rätt information vid störningar

Transportsystemets
förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och
transporter

Robusthet

Användbarhet

Transportsystemets
förmåga att stå emot och
hantera störningar

Transportsystemets
förmåga att hantera
kundgruppernas behov av
transportmöjligheter

Leveranskvaliteter kopplade till hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa

Säkerhet

Miljö och hälsa

Transportsystemets förmåga att minimera antalet
omkomna och allvarligt
skadade

Transportsystemets
förmåga att minimera
negativ påverkan på
klimat, landskap och hälsa
samt förmågan att främja
den positiva utvecklingen
av dessa

Det nya styrramverket har delvis införts, men flera delar behöver utvecklas.
Årsredovisningen 2014 är så långt det
är möjligt anpassad till styrramverket.
Vi redovisar resultat för de indikatorer som kan mätas i dag och för några
leveranskvaliteter även resultat från
kompletterande mätningar. På så sätt
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kan vi ge en mer heltäckande bild av
leveranskvaliteten och av hur de transportpolitiska målen uppfylls.
Leveranskvaliteten Miljö och hälsa
täcker inte de 16 miljökvalitetsmålen
som pekas ut i preciseringen av hänsynsmålet. Leveranskvaliteten är inriktad
på de miljö- och hälsoområden där

utvecklingen mot målen är negativ eller
långsam och där Trafikverkets insatser
bedöms ha stor betydelse för måluppfyllelsen. Utvecklingen inom övriga
miljöområden redovisas inte här, men
åtgärder som påverkat utvecklingen mot
målen finns beskrivna i avsnittet om
verksamhetens resultat.
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Sammanfattande utveckling
under året
Redovisningen av resultaten utgår huvudsakligen från fastställda indikatorer.
Resultaten jämförs med målvärden och
föregående års utfall.
Pilarna visar en bedömning av hur
utfallet 2014 förhåller sig till 2013. En
uppåtriktad pil innebär ett förbättrat
resultat, en nedåtriktad pil innebär ett
försämrat resultat och en horisontell pil
innebär ett oförändrat resultat.
Färgerna illustrerar den bedömda
måluppfyllelsen. Flera indikatorer saknar ännu målnivåer och bedömningarna
grundas därför på vilka krav som kan
ställas inom respektive leveranskvalitet.
Redovisningen baseras på expertbedömningar och är en sammanvägning av de
resultat som uppnåtts under året.
Grönt innebär en bedömning att
målen för leveranskvaliteten har nåtts
under året. Gult innebär att resultaten
för året bedöms ha varit relativt bra,
men att ytterligare förbättringar krävs.
Rött innebär att resultaten bedöms ligga
långt ifrån målen.
Punktligheten i järnvägssystemet
förbättrades något för persontåg, till
90,3 procent jämfört med 90,2 procent
under 2013. Däremot försämrades den
till 78,1 procent för godståg jämfört med
80,0 procent året innan. Det långsiktiga
målet är att minst 95 procent av alla tåg
ska komma fram i tid.
Förbättrad trafikinformation i
samband med störningar som påverkar
punktligheten är högt prioriterad. Under
året har förbättringar skett både när
det gäller framförhållningen i information vid förseningar och precisionen i
de prognoser som ges om förändrade
avgångstider.
Punktligheten i vägnätet är svårare
att bedöma, eftersom det sällan finns
någon tidtabell att relatera till. En viktig
del är att ge trafikanterna aktuell och
tillförlitlig information om störningar.
Vår förmåga att snabbt bearbeta och
förmedla information om olyckor har
förbättrats något under året.
Kapaciteten i järnvägssystemet
beskrivs här med en indikator som avser
kapacitetsutnyttjande, det vill säga den
andel av tiden som banan är trafikerad.
En samlad bedömning av kapacitetsutnyttjandet utifrån trafikutvecklingen

Tabell 1
Sammanfattande resultat för leveranskvaliteter
Järnväg

Storstad

Större stråk

Övriga viktiga
stråk

Mindre trafik

Ringa eller ingen
trafik

Storstad

Stamvägar

Arbetspendling

Utpekat viktigt
för näringslivet

Lågtrafikerat

Punktlighet
Kapacitet
Robusthet
Användbarhet
Säkerhet
Miljö och hälsa

Väg
Punktlighet
Kapacitet
Robusthet
Användbarhet
Säkerhet
Miljö och hälsa

och de åtgärder som vidtagits i järnvägssystemet resulterar i att kapaciteten är i
stort oförändrad under 2014 för samtliga
bantyper. Kapacitetsutnyttjandet är högt
för flera banor i storstad och längs större
stråk, vilket innebär att känsligheten för
störningar är stor.
I vägnätet förekommer kapacitetsbrister främst i storstäderna, där de
leder till trängselproblem. Mätningar
av restider i högtrafik på det statliga
vägnätet visar att trängseln i Stockholm
har minskat under 2014 medan den
varit i stort sett oförändrad i Göteborg.
Åtgärder för att förbättra kapaciteten
genomfördes på cirka 20 kilometer väg
i Stockholm och på 2 trafikplatser i
Göteborg. Åtgärderna har medfört ökad
kapacitet på de sträckor som berörs med
upp till 47 procent i Stockholm och som
mest en fördubbling i Göteborg.
Robustheten i järnvägssystemet,
uttryckt i antal tågförseningstimmar på
grund av fel i anläggningen, försämrades
under året. Antalet tågförseningstimmar
på grund av fel i anläggningen ökade
under året med cirka 19 procent jämfört
med 2013. Av de totala förseningstimmarna berodde cirka 26 procent på fel i
anläggningen.
I vägnätet uttrycks robustheten bland
annat som antal fordonstimmar till följd
av totalstopp. Antalet stopptimmar har
fortsatt att minska under 2014 och var 38
procent lägre än 2013.
Användbarhet är ett brett område
och handlar om transportsystemets för-

måga att hantera olika gruppers behov
av transporter. Den samlade bedömningen är att användbarheten i vägtransportsystemet är tämligen god, men den
lever inte upp till användarnas behov i
alla delar. Motsvarande bedömning för
järnvägen är att användbarheten ligger
längre från en önskad nivå. Bland annat
stationernas utformning och funktionalitet är grundläggande för användbarheten, och mycket arbete återstår ännu
för att anpassa dessa för personer med
funktionsnedsättning.
Näringslivet är beroende av att det är
få restriktioner för den tunga trafiken på
vägarna, till exempel nedsatt bärighet
och avstängning vid tjällossning. Den
del av det statliga vägnätet som har fått
nedsatt bärighet har halverats under
2014 jämfört med föregående år.
Säkerheten i järnvägssystemet mätt
i antal omkomna och svårt skadade utvecklas inte i fas med Trafikverkets och
övriga aktörers mål på max 55 dödade
år 2020. Utfallet 2014 var 102 omkomna,
vilket var 4 färre än 2013.
Under 2014 beräknas att 275 (260)
personer omkom i vägtrafikolyckor.
Även om antalet har ökat sedan 2013,
ligger utfallet under den nivå som är
nödvändig för att nå målet om högst 220
omkomna år 2020. Det är främst antalet
omkomna cyklister och gående som ökat
jämfört med 2013. Antalet allvarligt
skadade 2014 beräknas till 4 700 (4 800)
och det utfallet ligger däremot inte i linje
med nödvändig utveckling för att nå
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Tabell 2
Resultat för leveranskvalitet Punktlighet
Järnväg

Storstad

Större stråk

Övriga viktiga
stråk

Ringa eller
ingen trafik

Mindre trafik

Punktlighet
Andel ankomster inom
5 minuter, persontåg

94,7 %

90,1 %

89,9 %

91,9 %

87,4 %

Andel ankomster inom
5 min, godståg

74,8 %

75,3 %

75,0 %

83,8 %

81,4 %

Framförhållning1 vid annonsering av tågförsening, andel
godkända annonseringar

63,4 %

Precision2 vid annonsering av
tågförsening, andel godkända
annonseringar

23,9 %

1)

Med ”god framförhållning” menas 1,5 gånger den faktiska förseningens längd i förhållande till avgångstid enligt tidtabell.

2)

Med ”god precision” menas högst 20 procent avvikelse i annonseringen mot den verkliga förseningens storlek mätt i minuter.

Väg

Storstad

Stamvägar

Arbetspendling

Punktlighet
Andel registrerade olyckor som
inom 5 min har bearbetats till
information och förmedlats till
trafikanter
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75,9 %

Utpekat viktigt
för näringslivet

Lågtrafikerat

etappmålet år 2020 om högst 4 100. Även
här är cyklisterna den grupp som inte
utvecklas positivt.
Inom Miljö och hälsa bidrog Trafikverkets åtgärder under året till minskade koldioxidutsläpp och en förbättring
gällande riktade landskapsåtgärder i
befintlig infrastruktur. Sammantaget
bedöms dock tillståndet för leveranskvaliteten ligga långt från önskade nivåer.
Det är främst utvecklingstakten för vissa
delar inom områdena hälsa och landskap
som är för långsam.

Punktlighet
För järnvägen beskrivs punktligheten
med fyra indikatorer: två som avser
ankomstpunktlighet och två som avser
trafikinformation. Branschen har en
överenskommelse om att år 2020 ska 95
procent av alla tåg komma fram senast
inom fem minuter efter ankomsttiden
enligt tidtabell.
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Punktlighet på väg handlar främst om förutsägbarhet, att de som reser ska kunna
beräkna restider och planera sin resa. Det
mått som används i dag visar hur snabbt
Trafikverket bearbetar informationen om
registrerade olyckor och förmedlar den
till trafikanterna.

Punktlighet järnväg
Persontågens ankomstpunktlighet
mäts som den andel tåg som anlänt till
sin slutstation inom fem minuter efter
ankomsttiden enligt tidtabellen. Nytt från
2014 är att Trafikverket inkluderar ”akut
helt inställda” persontåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att persontåg
som blir inställda hela sin sträcka, samma
dag eller dagen före avgång, räknas med i
statistiken som försenade tåg.
Trafikverket förfogar över relevanta
data om inställda tåg sedan 2011 och kan
därmed här redovisa jämförbar punktlighetsstatistik med 4 års historik. För
2014 var punktligheten för persontrafiken
90,3 procent. Detta är 0,1 procentenheter
högre än 2013, 0,3 procentenheter högre
än 2012 och 2,8 procentenheter högre än
2011. Det nya sättet att redovisa punktligheten har påverkat resultatet negativt
med cirka 1 procentenhet.
Punktligheten var relativt god under
året, bortsett från sommarmånaderna.
Snittpunktligheten juni–augusti var bara
87,1 procent, medan snittpunktligheten för årets övriga 9 månader var 91,2
procent.
Under sommarmånaderna drogs
punktligheten ned av en rad extraordinära händelser, exempelvis en kontaktledningsnedrivning vid Myrbacken
på sträckan Stockholm–Uppsala. Den
orsakade en brand som spred sig och
skadade Trafikverkets elanläggningar och
signalstyrningssystem. Händelsen påverkade tågtrafiken negativt från 27 maj till
10 juni. Extrema temperaturer i juli och
augusti orsakade ett flertal spårfel med
hastighetsnedsättningar och förseningar
som följd. Branden i Västmanland i augusti påverkade många tågs punktlighet
negativt. Vi kan också nämna arbetsmarknadskonflikten bland tågpersonal i södra
Sverige under en stor del av juni. Konflikten resulterade i en mängd ”akut helt
inställda tåg”. Dessa inställda tåg belastar
punktlighetsstatistiken negativt.
Ankomstpunktligheten för persontåg

DIAGRAM 8

Punktlighet för persontåg, andel som anlänt senast
5 minuter efter tid enligt tidtabell, inklusive akut helt
inställda tåg, procent
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DIAGRAM 9

Punktlighet för kortdistanståg, andel som anlänt senast
5 minuter efter tid enligt tidtabell, inklusive akut helt
inställda tåg, procent
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DIAGRAM 10

Punktlighet för medeldistanståg, andel som anlänt
senast 5 minuter efter tid enligt tidtabell, inklusive
akut helt inställda tåg, procent
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DIAGRAM 11

Punktlighet för långdistanståg, andel som anlänt
senast 5 minuter efter tid enligt tidtabell, inklusive
akut helt inställda tåg, procent
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DIAGRAM 12

Punktlighet för godståg, andel som anlänt
senast 5 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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redovisas också från och med i år uppdelad på tre typer av tåg: kortdistanståg
(flyg- och pendeltåg), medeldistanståg
(regionaltåg) och långdistanståg (fjärroch snabbtåg). Diagrammen visar ankomstpunktligheten för de tre typerna
av tåg 2011–2014.
Sammantaget har inga större förändringar skett jämfört med 2013.
För kortdistans- och långdistanstågen
var punktligheten något lägre jämfört
med föregående år, och för medeldistanstågen var punktligheten något högre
jämfört med föregående år.
Godstrafikens punktlighet mäts
utifrån tiden för tågets ankomst till bangården. Mätningen visar alltså inte om
leveransen till kund från godsoperatören
är i tid. Punktligheten i det avseendet
kan vara uppfylld, även om tåget inte har
ankommit i tid till bangården. Även för
godstrafiken redovisas punktligheten
som den andel tåg som har anlänt till
slutstationen inom fem minuter efter
ankomsttiden enligt tidtabell.
För godstrafiken var punktligheten
78,1 procent, jämfört med 80,0 procent
2013 och 77,0 procent 2012. Det är en
försämring med 1,9 procentenheter
gentemot 2013, men en förbättring med
1,1 procentenheter gentemot 2012.
Godstrafikens punktlighet påverkades i viss mån negativt av en del
banarbeten och upprustningar av
infrastrukturen, vilka innebar hastighetsnedsättningar för tågen. Exempel på
detta är långvariga hastighetsnedsättningar mellan Boden och Bastuträsk och
spårbyten mellan Långsele och Mellansel på Stambanan genom Övre Norrland,
kontaktledningsupprustningar mellan
Laxå och Skövde på Västra stambanan
och mellan Mjölby och Nässjö på Södra
stambanan samt hastighetsnedsättningar på grund av arbetarskydd mellan
Hässleholm och Höör inför byggnation
av den nya driftplatsen Vätteryd.
Trafikinformation är ett prioriterat
område inom Trafikverket. Informationen vid störningar på järnvägen är
viktig och någonting som Trafikverket
kontinuerligt arbetar med. Målet är att
den första prognosen ska lämnas vid en
tidpunkt före avgångstid enligt tidtabell
som motsvarar 1,5 gånger förseningens
längd. Det är alltså framförhållningen
i den första förseningsprognosen som
mäts, vilket vi började följa upp 2012.
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Utfallet blev 63,4 procent 2014, vilket är
högre än 2013 då 61,8 procent av prognoserna var inom målramarna.
En annan indikator som Trafikverket använder är hur god precisionen
är i annonseringen av tågförseningar.
Tågförseningar ska annonseras med
god precision. Med god precision menas
högst 20 procents avvikelse mot den
verkliga förseningens storlek mätt i
minuter. Detta mäts genom relationen
mellan storleken på annonserad avvikelse i första prognosen och storleken
på den verkliga avvikelsen (förseningen).
Exempel: En annonsering om 10 minuters försening ska inte avvika mer än 2
minuter (20 procent) mot den verkliga
förseningen. Vi lyckades med detta i 23,9
procent av annonseringarna. Det är en
liten förbättring jämfört med 2013 då
resultatet var 23,5 procent.
Stora satsningar har gjorts på att
säkerställa prognoserna genom att
arbeta med entreprenörerna, förbättra

kommunikationen med operatörerna
och utveckla egna arbetssätt.

Punktlighet väg
Punktlighet på väg är svår att mäta på
samma sätt som på järnväg eftersom det
inte finns någon tidtabell att förhålla sig
till. I stället tar vi fram prognoser på restid som stöd till trafikanter för att de ska
kunna bedöma och planera sina resor.
Det som påverkar punktligheten mest är
trafikstockningar och hinder, exempelvis olyckor och vägarbeten.
Trafikverket förbättrar förutsägbarheten genom att informera trafikanterna
om störningar, så att de kan välja en
annan resväg eller ändra sin resplan.
Sedan 2012 arbetar vi med en indikator
för trafikinformation som beräknar
hur stor andel av registrerade olyckor
som inom fem minuter har bearbetats
till information som kan förmedlas till
trafikanterna. Årets resultat visar att vi
klarade denna tidsgräns vid 76 procent

Tabell 3
Resultat för leveranskvalitet Kapacitet
Större
stråk

Storstad

Järnväg

Övriga
viktiga stråk

Mindre trafik

Ringa eller
ingen trafik

0

Kapacitet
Kapacitetsutnyttjande, antal linjedelar:
Högt, 81–100 %

9

9

4

0

Medel, 61–80 %

6

16

13

5

1

19

51

56

42

16

Avstängda

0

0

0

0

1

Trafikvolym (miljoner tågkm)
godstrafik

2,3

17,6

14,6

1,9

0,3

Trafikvolym (miljoner tågkm)
persontrafik

28,9

46,9

24,7

10,5

0,2

Lågt, <60 %

Storstad

Väg

Stamvägar

Utpekat viktigt
för näringslivet

Arbetspendling

Lågtrafikerat

Kapacitet

Tabell 4
Kapacitetsutnyttjande 2012–2014
2012
Maxperiod
(2 timmar)

2013
Maxperiod
(2 timmar)

2014
Maxperiod
(2 timmar)

2012

2013

2014

Dygnet

Dygnet

Dygnet

Utnyttjad kapacitet 81–100 %

87

93

93

17

22

22

Utnyttjad kapacitet 61–80 %

63

63

61

37

38

41

Utnyttjad kapacitet <60 %

93

90

93

189

186

184

3

1

1

3

1

1

246

247

248

246

247

248

Antal linjedelar med

Avstängda
Totalt antal linjedelar
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av alla registrerade olyckor, jämfört med
72 procent 2013. Ytterligare utveckling
pågår för att minska ledtiderna längs
hela kedjan, från informationsinhämtning till beslut för åtgärder.

Kapacitet
Kapacitet i järnvägsnätet beskrivs med
en indikator som avser kapacitetsutnyttjande kompletterat med trafikvolym för
gods- och persontrafik. Kapacitetsbrister i vägnätet speglas i ett så kallat trängselindex som beskriver hur trängselsituationen under rusningstid utvecklas i
storstäderna.

Kapacitet järnväg
Kapacitetsutnyttjandet är beräknat
för hela järnvägssystemet, uppdelat i
linjedelar som i sin tur delas in i fem
bantyper enligt tabell 3.
Tabellen visar hur många linjedelar
för de olika bantyperna som har högt,
medel eller lågt kapacitetsutnyttjande
under dygnet.
En samlad analys av kapacitetsutnyttjandet på järnvägen utifrån trafikutvecklingen och de åtgärder som vidtagits
i järnvägssystemet resulterar i att kapaciteten i stort sett är oförändrad under
2014 för alla bantyper. Kapacitetsutnyttjandet är högt för flera banor i storstad
och längs större stråk, vilket innebär att
känsligheten för störningar är stor.
Hur kapaciteten utnyttjas beror på
infrastrukturens utformning och på trafikens intensitet och fördelning. Faktorer
som spelar roll är om det finns enkelspår
eller dubbelspår och om det finns täta eller glesa möjligheter för tåg att mötas på
enkelspåret eller köra förbi varandra på
dubbelspåret. Även trafikstyrningssystemets, och i synnerhet signalsystemets,
utformning har betydelse. Andra viktiga
faktorer är tågtyp, antalet tåg, hastighet
under färd samt uppehållens antal och
längd.
Kapacitetsutnyttjandet beräknas
dels för dygnet som helhet, dels för
den tvåtimmarsperiod av dygnet då
banan är mest trafikerad (maxperiod).
Kapacitetsutnyttjandet återspeglar hur
stor andel av tiden som banan är belagd
med tåg. Beräkningen är utförd för hela
järnvägssystemet som är uppdelat i 248
linjedelar.
När kapacitetsutnyttjandet för en
enskild linjedel överskrider 80 procent

Tabell 5
Kapacitetsutnyttjande 2012–2014, storstad

Antal linjedelar med kapacitet 81–100 %
Antal linjedelar med kapacitet 61–80 %
Antal linjedelar med kapacitet <60 %
Antal linjedelar med större banarbete
Totalt antal linjedelar

2012

2013

2014

9

10

9

3

3

6

20

21

19

1

0

0

33

34

34

2014

Tabell 6
Kapacitetsutnyttjande 2012–2014, större stråk
2012

2013

Antal linjedelar med kapacitet 81–100 %

4

8

9

Antal linjedelar med kapacitet 61–80 %

18

17

16

Antal linjedelar med kapacitet <60 %

55

51

51

Antal linjedelar med större banarbete

0

0

0

77

76

76

2012

2013

2014

Totalt antal linjedelar

Tabell 7
Kapacitetsutnyttjande 2012–2014, övriga viktiga stråk

Antal linjedelar med kapacitet 81–100 %

4

4

4

Antal linjedelar med kapacitet 61–80 %

11

12

13

Antal linjedelar med kapacitet <60 %

56

56

56

Antal linjedelar med större banarbete

0

1

0

71

73

73

Totalt antal linjedelar
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är känsligheten för störningar hög, medelhastigheten är låg och det råder stora
problem att hitta tid för att underhålla
banan. Ett kapacitetsutnyttjande i intervallet 61–80 procent innebär att man
måste göra en avvägning mellan antalet
tåg på banan och trafikens krav på kvalitet. Trafiken är störningskänslig och det
är svårt att hitta tid för att underhålla
banan. När kapacitetsutnyttjandet är 60
procent eller lägre finns det utrymme
för ytterligare trafik eller för underhåll
av banan.
Antalet linjedelar som var helt
avstängda för trafik under minst sex månader på grund av underhåll redovisas
som avstängda.
En jämförelse mellan kapacitetsutnyttjandet 2014 och föregående år
redovisas i tabell 4.
Kapacitetsutnyttjandet per dygn
2014 har ökat något jämfört med 2013.
Ökningen har skett på större stråk och i
storstadsregionerna. Kapacitetsutnyttjandet under de två maxtimmarna har
däremot minskat något.
Persontrafiken har ökat med 4,4 procent och godstrafiken har minskat med
2,1 procent, mätt i tågkilometer. Totalt
sett har trafiken ökat med 2,8 procent.
Under 2014 färdigställdes bland
annat dubbelspårsutbyggnad i Jakobshyttan samt bangårdsutbyggnader
på Malmbanan i Ripats, Rensjön och
Lakaträsk. Trafiken längs Norra stambanan, mellan Boden och Bastuträsk,
framfördes med reducerad hastighet. På
den dubbelspåriga Västra stambanan,
mellan Laxå och Skövde, gällde under
hela året enkelspårsdrift i samband med
kontaktledningsbyte, vilket innebar en
långvarig kapacitetsbegränsning.

Kapacitet väg
På vägnätet finns det näst intill inga
kapacitetsproblem sett över hela året
och hela systemet. Däremot uppstår kapacitetsproblem under vissa tider och på
vissa sträckor, särskilt i storstäderna.
Trafikverket gör mätningar i de
tre storstäderna, som sammanställs
i ett trängselindex som avser restid i
högtrafik på det statliga vägnätet. Högre
värden innebär mer trängsel. Under
2014 minskar trängselindex i Stockholm
medan den är i stort sett oförändrad i
Göteborg. I Malmö har index ökat till
följd av att vägarbeten pågått under hös-

20

Trafikverkets årsredovisning 2014

Tabell 8
Trängselindex
2010

2011

2012

2013

2014

Stockholm

100

97

861

111

105

Göteborg

100

103

95

85

86

Malmö

100

104

101

101

111

Ringa eller
ingen trafik

1

Osäkert värde

Tabell 9
Resultat för leveranskvalitet Robusthet
Järnväg

Storstad

Större stråk

Övriga
viktiga stråk

Mindre trafik

5 852

11 704

8 315

1 110

Storstad

Stamvägar

Arbetspendling

Utpekat viktigt
för näringslivet

Robusthet
Tågförseningstimmar på grund av fel i
anläggningen

Väg

164

Lågtrafikerat

Robusthet
Fordonstimmar till följd
av stopp på det statliga
vägnätet

69 900

388 600

Notera att en förseningstimme för tåg normalt berör fler personer än i vägnätet.

Tabell 10
Tågförseningstimmar orsakade av fel i järnvägsanläggningen uppdelat på bantyp
2010
Storstad

Större stråk
Övriga viktiga
stråk
Mindre trafik

Totalt
Per miljon tågkm
Totalt
Per miljon tågkm

2011

2012

2013

2014
5 852

6 041

5 374

5 088

4 961

202

169

159

135

167

14 292

11 167

9 291

10 009

11 704

239

177

148

146

181
8 315

6 458

6 275

5 626

6 223

Per miljon tågkm

179

166

160

158

218

Totalt

823

775

1 175

1 146

1 110

Per miljon tågkm

102

89

113

98

98
164

Totalt

Ringa eller
ingen trafik

Totalt

195

169

475

218

Per miljon tågkm

288

250

820

371

325

Alla bantyper

Totalt

27 809

23 760

21 655

22 557

27 145
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ten och påverkat kapaciteten negativt.
Under 2014 har vi genomfört åtgärder
som väsentligt ökat kapaciteten på vägar
som haft bristande kapacitet. Åtgärder
har genomförts på cirka 20 kilometer
väg i Stockholm och på 2 trafikplatser i
Göteborg. Åtgärderna har medfört ökad
kapacitet på de sträckor som berörs med
upp till 47 procent i Stockholm och som
mest en fördubbling i Göteborg. I Malmö
har inga större åtgärder genomförts.
Stockholm har en kraftig inflyttning. Trängseln är sedan tidigare stor
både på vägarna och i kollektivtrafiken.
I Stockholm har ett antal nya leder och
kollektivtrafikkörfält öppnats under
året. Detta har medfört en förbättring,
främst i de norra delarna av centrala
Stockholm.
Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Detta har lett till
att trafikflödet vid betalstationerna har
minskat med cirka 8 procent till och
med 2014, jämfört med införandet 2013.
Under 2014 har dock flödet ökat med 5
procent. Trimningsåtgärder för en förbättrad kollektivtrafik har genomförts
både på de statliga och de kommunala
näten.

Robusthet
Robusthet avser transportsystemets
förmåga att stå emot och hantera störningar. Systemet ska kunna säkerställa
transporter vid störningar orsakade av

DIAGRAM 13

Totalstopp på det statliga vägnätet,
fordonstimmar
Varaktighet från 5 minuter till 2 timmar

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2010

ras, skred, svåra vinterförhållanden,
stormar, översvämningar, olyckor och
andra oväntade händelser.
Tills vidare saknas indikatorer
som kan ge en mer detaljerad bild av
robustheten. För järnvägsnätet beskrivs
i nuläget robusthet i form av antalet
tågförseningstimmar som beror på fel i
anläggningen, och för vägnätet antalet
fordonstimmar till följd av stopp.

Robusthet järnväg
En väl underhållen järnvägsanläggning
är en grund för att undvika och bättre
stå emot störningar. När störningar
inträffar är det ofta svårt att leda om
trafiken i väntan på att anläggningen ska
återställas. Att uppkomna fel hanteras
effektivt är viktigt för att återställningen
ska gå snabbt.
Jämfört med 2013 ökade antalet

Tabell 11
Resultat för leveranskvalitet Användbarhet
Järnväg

Storstad

Större
stråk

Övriga viktiga stråk

Mindre trafik

Ringa eller
ingen trafik

Användbarhet
(samlad bedömning)
Andel av bytespunkter1 som är anpassade
för personer med funktionsnedsättning

4 stationer åtgärdades under 2014. Totalt har totalt 66 av 150 utpekade
stationer (44 procent) åtgärdats sedan 2008.

Väg

Storstad

Stamvägar

Arbetspendling

Utpekat viktigt
för näringslivet

Lågtrafikerat

Användbarhet
(samlad bedömning)
Andel av bytespunkter1 anpassade för
personer med funktionsnedsättning
Tillfälligt nedsatt bärighet för tung trafik
på väg (km)

Väg, järnväg och flyg
Tillgänglighet i kollektivtrafiken mellan
regioner
1

Trafikverkets del av prioriterat nationellt nät

Varaktighet mer än 2 timmar

2 500 000

2011

2012

2013

2014

tågförseningstimmar på grund av fel i
anläggningen med cirka 19 procent. Av
den totala mängden tågförseningstimmar beror 26 procent på fel i anläggningen. Ökningen har skett på storstadsstråk,
större stråk och övriga viktiga stråk,
medan de resterande bantyperna har
färre förseningstimmar under 2014. De
höga värdena under 2010 och 2011 beror
till stor del på att dåligt underhållna
delar i systemet inte klarade påfrestningarna under de stränga vintrarna.
Tågförseningstimmarna för bantyperna
storstad, övriga viktiga stråk samt stråk
med mindre trafik var under 2014 i nivå
med 2010 och 2011.
De fem delar av järnvägsanläggningen som orsakade flest tågförseningstimmar under 2014 var kontaktledningar, spår, spårväxlar, signalställverk
och positioneringssystem. Dessa stod
tillsammans för cirka 65 procent av
förseningstimmarna orsakade av fel i
anläggningen. Antalet förseningstimmar
orsakade av positioneringssystem har
minskat med 10 procent, och antalet förseningstimmar för övriga fyra delar av
järnvägssystemet har ökat under 2014.
Antalet förseningstimmar för spår och
kontaktledningar har ökat mest, med 78
respektive 48 procent. Antalet förseningstimmar för signalställverk och
spårväxlar ökade med cirka 20 procent
jämfört föregående år.

Robusthet väg
118 busshållplatser åtgärdades under 2014. Totalt har totalt 750 av cirka
2 000 utpekade busshållplatser (38 procent) åtgärdats sedan 2008.
0

3 513

Trafikverkets insatser under 2014 medförde att tillgängligheten för 79 av
landets kommuner upprätthölls på en högre nivå än vad som skulle ha varit
möjligt om inga insatser gjorts.

Robusthet på väg avser vägens förmåga
att stå emot störningar men också vår
förmåga att hantera störningar. När det
gäller vår förmåga krävs det åtgärder för
att säkerställa transporter vid störningar
som är orsakade av svåra väderförhållanden, olyckor eller andra oväntade
händelser. Ett exempel är omledningsvä-

Trafikverkets årsredovisning 2014

21

Resultatredovisning

Transportsystemets tillstånd

gar som kan användas i väntan på att ett
vägavsnitt ska återställas. Planeringen
av omledningsvägnät är därför en viktig
åtgärd, liksom att få till en snabb återställning av det berörda vägavsnittet.
Varje stopp eller störning minskar
framkomligheten på vägarna. Trafikverket mäter totalstopp i antal fordonstimmar, vilket innebär antal timmar
när det är stopp i minst en riktning på
flerfältsvägar och i båda riktningarna på
tvåfältsvägar.
Under 2014 minskade antalet fordonstimmar till följd av totalstopp från
738 600 till 458 500 eller med 38 procent
jämfört med 2013. Även störningarna på
storstadsvägnätet minskade med 38 procent jämfört med 2013. En mild vinter
bidrog till den positiva utvecklingen.
Bland åtgärderna prioriteras vinterväghållningen högt i förhållande till
andra åtgärder, vilket inte bara påverkar

robustheten utan även användbarhet,
punktlighet och säkerhet.

Användbarhet
Leveranskvaliteten användbarhet
handlar om transportsystemets förmåga
att hantera olika gruppers behov av
transporter. Användbarhet är ett brett
område och Trafikverket utvecklar
indikatorer för att spegla de viktigaste
aspekterna. Det är i dagsläget inte möjligt att lämna säkra och mer detaljerade
tillstånds- eller effektbedömningar för
leveranskvaliteten användbarhet än
på denna nivå. Även om målnivåer inte
ännu finns fastställda har en uppskattning gjorts (se tabell), baserat på en
samlad bedömning av olika delmoment (se vidare i texten). Den samlade
bedömningen är att användbarheten i
vägtransportsystemet är tämligen god,
men den lever inte upp till användarnas

Tabell 12
Tillfälligt nedsatt bärighet för tung trafik på väg (km)

22

2010

2011

2012

2013

2014

5 267

5 265

5 459

7 054

3 513
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behov i alla delar. Motsvarande bedömning för järnvägen är att användbarheten ligger längre från en önskad nivå.
Bland annat stationernas utformning
och funktionalitet är grundläggande
för användbarheten, och mycket arbete
återstår ännu för att anpassa dessa för
personer med funktionsnedsättning.

Användbara bytespunkter
Arbetet har fortsatt för att underlätta
resandet för personer med funktionsnedsättning och därmed för att bidra till
transportpolitikens tillgänglighetsmål
och till delmålen i den funktionshinderspolitiska strategin för 2012–2016.
Arbetet med anpassning av bytespunkter i Trafikverkets del av det
nationellt prioriterade nätet för kollektivtrafik har fortsatt, i enlighet med den
nationella planen för transportsystemet.
Från 2014 och framåt planeras för fler
åtgärder än tidigare. Under året har
ytterligare 4 stationer och 118 busshållplatser åtgärdats. Totalt sedan 2008
har 66 av 150 utpekade stationer (44
procent) och 750 av cirka 2 000 utpekade
busshållplatser (38 procent) åtgärdats.
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Användbarheten har ökat även genom
övriga om- och nybyggnader av stationer
och genom åtgärder för att eliminera
enkelt avhjälpta hinder.
Resvaneundersökningar visar att
personer med funktionsnedsättning
reser mindre än övriga och att de som
har rörelsenedsättning reser minst,
tätt följda av de med synnedsättning.
Förare i personbil är det mest frekventa
färdsättet, därefter gående, passagerare
i personbil och kollektiva färdmedel.
Den vanligaste resan för personer med
funktionsnedsättning är fritidsaktivitet
eller besök, medan resa mellan bostad
och arbete är vanligast för hela gruppen
medborgare.
En modell för att följa upp andelen
som upplever att de har möjlighet att
använda lång- och kortväga kollektivtrafik har tagits fram för 9 grupper med
olika funktionsnedsättningar, vilket
under kommande år kommer att underlätta bedömningen av utvecklingen för
användbarheten.

Tillgänglighet i kollektivtrafiken mellan regioner
För att säkerställa tillfredsställande
grundläggande tillgänglighet i kollektivtrafiken mellan regioner tecknar
Trafikverket avtal om kompletterande
trafik, bedömt utifrån 8 kriterier: tillgänglighet till respektive från Stockholm, internationella resor, storstäder,
region- och universitetssjukhus, universitets- och högskoleorter, andra större
orter samt besöksnäring. Under 2014
( jämfört med 2013) gav Trafikverkets
avtal förbättrad tillgänglighet för 79
(88) kommuner. Utan avtalen skulle 9
(13) kommuner ha haft en oacceptabel
tillgänglighet, vilket kunde minskas till

4. Även i dessa kommuner innebär våra
insatser förbättringar, dock utan att vi
når ända upp till nivån god/acceptabel
tillgänglighet.

Tillgänglighet för biltrafik
inom och mellan regioner
Förändringar i tillgängligheten för biltrafik inom och mellan regioner bedöms
efter förändrad restid till centralort, regionalt centrum och storstad. I glesbygden har restiden till närmaste centralort
inte förändrats under året, räknat i antal
personer med mer än en halvtimmes
restid och som fått en restidsförändring
på minst en och en halv minut. Däremot
har restiderna till regionala centrum
minskat för cirka 69 000 personer och
ökat för cirka 93 000 personer. Förändringarna beror till stor del på nya
hastighetsgränser, där personer som fått
sänkta gränser på vägen till sitt regionala centrum är fler än de som fått höjda.
Restider till storstad har inte förändrats,
räknat i antal personer med mer än en
timmes restid och som fått en restidsförändring på minst fyra minuter.

Jämställd användbarhet
Skillnader och likheter i resmönstren
för kvinnor och män avspeglar samhället i stort. För både kvinnor och män
dominerar personbilsresor. Kvinnor åker
mer kollektivt, går mer till fots och rör
sig inom ett mer begränsat område än
män. Män har större tillgång till bil, gör
längre arbetsresor, använder oftare bil

DIAGRAM 14

Antal omkomna i statlig järnväg åren 2006–2014 samt
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i tjänsten och är även mer benägna att
ta bilen till centrala lägen. Skillnaderna
i resmönster speglar även storleken på
arbetsmarknadsregioner, där kvinnornas generellt är mindre och därmed har
de färre jobb att välja bland.
Insatser som ökar den reella friheten
att välja bland relativt likvärdiga transportalternativ och som på andra sätt
ökar tillgängligheten i transportsystemet ger positiva effekter för jämställdheten, både för kvinnor och män. Det kan
handla om insatser som ökar framkomligheten och attraktiviteten för gång-,
cykel- och kollektivtrafik, inklusive
sådant som minskar förseningar i kollektivtrafiken. Likaså bidrar god regional
kollektivtrafik till ökad jämställdhet,
men även till hållbar regionförstoring
och därmed ekonomisk tillväxt och tillgång till fler attraktiva arbetsplatser.

Bärighet på väg
För näringslivets och särskilt skogsnäringens tunga transporter är det viktigt
med få bärighetsrestriktioner. Antalet
kilometer väg med bärighetsrestriktioner har minskat drastiskt efter 2007, då
en ny mer återhållsam inriktning för
tillfälliga nedsättningar av bärigheten
antogs. Den kraftiga ökningen av det
statliga vägnätet som fick nedsatt bärighet 2013 (cirka 7 000 km) och motsvarande kraftiga minskning under 2014
(cirka 3 500 km) bedöms i huvudsak bero
på ogynnsamma respektive gynnsamma
väderleksförhållanden.

DIAGRAM 15

Omkomna i järnvägstrafik, internationell jämförelse,
antal per miljoner tågkilometer
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Källa: European Rail Agency, Siffrorna avser år 2013

Trafikverkets årsredovisning 2014

23

Resultatredovisning

Transportsystemets tillstånd

Tabell 13
Resultat för leveranskvalitet Säkerhet
Storstad

Järnväg

Övriga
viktiga stråk

Större stråk

Mindre trafik

Ringa eller
ingen trafik

Säkerhet
Antal omkomna i
järnvägstransportsystemet

102

Antal allvarligt skadade i
järnvägstransportsystemet

20

Antal färre omkomna som ett resultat
av Trafikverkets åtgärder

3,61

Storstad

Väg

Stamvägar

Arbetspendling

Utpekat viktigt
för näringslivet

Lågtrafikerat

Säkerhet
Antal omkomna i
vägtransportsystemet

275

Antal allvarligt skadade i
vägtransportsystemet

4 700

Antal färre omkomna som ett resultat
av Trafikverkets åtgärder
1

4,51

Under året behandlade Trafikverket
cirka 23 000 ansökningar om undantag
och lämnade cirka 1 500 yttranden till
kommuner, om tunga, breda eller långa
vägtransporter. Dialog med de sökande
ledde till att endast ett fåtal ansökningar
avslogs. Om vi inte lyckas hitta en lämplig färdväg på väg kan vi rekommendera
att man i stället ansöker om transporter på järnväg. Cirka 70 procent av all
godstrafik på järnväg gäller någon typ
av specialtransport. Vi hanterar årligen
cirka 1 000 transportvillkor och cirka 6
000 transporttillstånd för järnväg, där
varje ansökan berör upp till 10 tåg. Järnvägen är i många fall enda alternativet
för riktigt tunga transporter, till exempel av transformatorer. Våra mätningar
visar att handläggningstiderna är korta

för både dispensansökningar på väg och
specialtransporter på järnväg samt att
de sökande är nöjda, vilket är viktigt för
näringslivets transporter.

Turism
Turism och resande bedöms globalt växa
med cirka 4 procent per år. Att svara upp
mot detta och branschens ambition att
fördubbla svensk besöksnäring på 10 år,
innebär en ökad utmaning för transportsystemet, inte minst kapaciteten
på järnväg och behovet av ett anpassat
underhåll, särskilt vid högsäsong. För att
identifiera de viktigaste åtgärderna för
att utveckla attraktiva, mer miljöanpassade resor har vi och besöksnäringen
deltagit i åtgärdsvalsstudier i Kiruna,
Åre och Vimmerby. Samarbete i större
evenemang som Vätternrundan, Vasaloppet och Ironman har bidragit till god

DIAGRAM 16

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2014 samt
nödvändig utveckling (utifrån medelvärde 2006–2008)
för att nå målet om maximalt 220 omkomna år 2020
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Säkerhet
Inom området säkerhet följer Trafikverket antalet omkomna och allvarligt
skadade i järnvägs- och vägsystemen.
Dessutom redovisas en beräkning av
antalet färre omkomna som resultat av
Trafikverkets åtgärder.
Rödmarkeringen för järnväg beror på
att Trafikverket under året inte har kommit närmare sitt mål om halvering av
antalet omkomna mellan 2010 och 2020.
Trots att antalet omkomna var något
lägre under 2014 än 2013, har glappet till
det teoretiska etappmålet ökat.

Säkerhet på järnväg

Teoretisk skattning

Transportdispenser och
specialtransporter

säkerhet och väl fungerande logistik för
deltagare och publik.

Från och med 2010 särredovisas
självmord och mord i vägtrafikolyckor. Metodutveckling har
medfört att fler självmord hittas.
Sedan 2012 bedöms redovisningen vara gjord med likvärdig
metodik.

Trafikverkets mål är att senast 2020
halvera antalet omkomna i järnvägssystemet från nivån 2010. Det innebär en
minskning från 110 omkomna 2010 till
maximalt 55 omkomna 2020. Här ingår
självmord. Trafikverkets teoretiska bidrag till att genom trafiksäkerhetsåtgärder sänka antalet omkomna på järnväg,
beräknas för 2014 till 3,6 personer.
Denna redovisning gäller statlig järnvägsanläggning. Det innebär att händelser som har inträffat på Roslagsbanan,
Saltsjöbanan och Inlandsbanan samt på
privata eller kommunala terminalområden, bangårdar och sidospår, inte ingår.
Antalet omkomna för 2014 indikerar
inte någon utveckling i fas med Trafikverkets etappmål – se diagram 14.
På statlig järnväg beräknas preliminärt att 102 (106) personer omkom och
20 (17) skadades allvarligt under 2014.
Med allvarligt skadade avses människor
som skadas så allvarligt vid en järnvägsolycka att minst 24 timmars sjukhusvård
blir en följd.
Könsfördelningen bland de omkomna
var 66 (64) män och 32 (40) kvinnor.
Dessutom finns 4 (2) fall där Trafikverket ännu inte känner till den omkomnes
kön.
85 (90) av de omkomna är preliminärt
klassificerade som självmord, vilket motsvarar 83 procent (85). Under de senaste
tio åren har antalet omkomna ökat med i
genomsnitt 2,4 procent per år.
I plankorsningar omkom 20 (14)
personer under 2014, varav 12 (7) genom
självmord, och 3 (8) personer skadades
allvarligt. Som plankorsning räknas inte
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bara platser där vägar korsar järnvägen i
samma plan, utan även där cyklister och
gående korsar järnvägen genom cykeloch gångfållor.
Under året omkom 5 (4) barn i järnvägsanläggningen, varav 4 (2) genom
självmord. 1 (3) barn skadades allvarligt.
Som barn räknas personer i åldern 0–17 år.
Säkerheten för passagerare i tåg är hög.
Under de senaste tio åren har endast en
passagerare på tåg omkommit.
I en europeisk jämförelse är säkerheten på Sveriges järnvägar relativt god,
uttryckt i antal omkomna per miljoner
körda tågkilometer – se diagram 15.

Säkerhet på väg
Riksdagen beslutade 2009 om målet att
antalet omkomna i vägtrafiken bör halveras mellan 2007 och 2020. Det innebär
maximalt 220 omkomna år 2020. Enligt
samma beslut ska antalet allvarligt
skadade i vägtrafiken reduceras med en
fjärdedel.
Under 2014 beräknas att 275 (260)
personer omkom i vägtrafikolyckor. Även
om antalet har ökat sedan 2013 ligger
utfallet under den nivå som är nödvändig för att nå målet till 2020. Cirka 20
(28) omkomna i vägtrafiken beräknas ha
varit självmord.
Det är främst antalet omkomna
cyklister och gående som ökat jämfört
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Internationell jämförelse, omkomna i vägtrafiken
per 100 000 invånare år 2013 samt i Sverige år 2014
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med 2013. Samtidigt har omkomna i bil
minskat något. På det statliga vägnätet
beräknas att 174 (207) personer omkom.
På det övriga vägnätet omkom 101 (53),
varav 72 (46) på kommunala vägar.
Fördelningen mellan kvinnor och män
är 196 (195) män och 79 (65) kvinnor.
Antalet barn 0–17 år som beräknas ha
omkommit i vägtrafiken är 14 (11). Under
den senaste tioårsperioden har antalet
omkomna barn halverats.

Ökningen av antalet omkomna 2014
jämfört med 2013 utgörs till allra största
del av oskyddade trafikanter. Antalet
omkomna cyklister har mer än fördubblats, men detta ska till viss del ses som ett
utfall av att ett lågt antal cyklister omkom
2013. En annan bidragande orsak till att
antalet omkomna ökat kan vara att trenden med minskande hastighetsnivåer inte
fortsatt under 2014, och till detta kommer
en relativt stor ökning av trafikmängden.
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Kombinationen av allt säkrare fordon
och vägar anses vara den viktigaste förklaringen till den positiva trenden med
allt färre omkomna i vägtransportsystemet. Åtgärder på det statliga vägnätet
genomförda av Trafikverket under 2014
beräknas ge en teoretisk sänkning av
antalet omkomna på 4,5 (3,3) personer.
Antalet omkomna i vägtrafiken per
100 000 invånare 2014 beräknas vara 2,8
(2,7), exklusive självmord. Genomsnittet för EU-länderna under 2013 var 5,2
enligt den senaste statistiken. EU har
sedan tidigare beslutat om en halvering
av antalet omkomna från 2010 till 2020,
vilket för vår del innebär en minskning
från 266 till max 133 omkomna. Sverige
ligger inte i linje med nödvändig utveckling för att nå det målet.
För att etappmålet om allvarligt
skadade ska uppfyllas krävs att antalet
minskar med nästan 3 procent varje
år från 2007 till 2020. Som allvarligt
skadad inom vägtrafik räknas den som i
samband med en olycka har fått en skada
som ger minst 1 procents medicinsk
invaliditet. Antalet allvarligt skadade
2007 beräknades vara 5 400 personer.
År 2014 beräknas 4 700 (4 800) personer ha skadats allvarligt. Etappmålet
innebär att antalet allvarligt skadade får
vara högst 4 100 år 2020. Från 2007 har
antalet allvarligt skadade minskat med
13 procent, vilket inte är i linje med nödvändig utveckling. Även när det gäller
allvarligt skadade är det cyklister som
ökar relativt mycket, medan exempelvis
bilåkare minskar kontinuerligt.

Miljö och hälsa
Miljö och hälsa är ett samlingsbegrepp
för transportsystemets påverkan på de
transportpolitiska hänsynsmålen och de
nationella miljökvalitetsmålen. Begrep-

Tabell 14
Resultat för leveranskvalitet Miljö och hälsa 2014
Järnväg och väg
Miljö och hälsa
Transportsystemets utsläpp av koldioxidekvivalenter,
varav förändrade utsläpp som ett resultat av Trafikverkets insatser
Transportsystemets påverkan på hälsosamma
levnadsår (DALY), varav påverkan som ett resultat av
Trafikverkets insatser
Andel statlig infrastruktur som är landskapsanpassad,
varav effekter som ett resultat av Trafikverkets insatser

pet består av delarna klimat, hälsa och
landskap, som också utgör leveranskvaliteter. Det täcker såväl transportsystemets tillstånd som resultatet av de
insatser som görs för att minimera
negativ påverkan och gynna en positiv
utveckling i dessa avseenden.
Inom miljö och hälsa bidrog Trafikverkets åtgärder under året till minskade koldioxidutsläpp och en förbättring
gällande riktade landskapsåtgärder i
befintlig infrastruktur. Sammantaget
bedöms dock tillståndet för leveranskvaliteten ligga långt från önskade nivåer.
Det är främst utvecklingstakten för vissa
delar inom områdena hälsa och landskap
som är för långsam.

Klimat och energi
Energianvändning och klimatpåverkan
är intimt förknippade med varandra, i
synnerhet inom transportsektorn där
energianvändningen för inrikes transporter till 90 procent består av oljeprodukter. 32 procent av Sveriges utsläpp av
växthusgaser kom 2013 från transporter.
Officiella siffror för transportsektorns
utsläpp för 2014 är tillgängliga först i
slutet av 2015. Om man räknar in bränsle
som tankas i Sverige för utrikes sjöoch luftfart blir motsvarande siffra 41
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Totalt utsläpp från vägtrafiken var 17 miljoner ton CO2e.
Minskning till följd av Trafikverkets insatser 42 tusen ton
CO2e
Mått under utveckling
Landskapsanpassningen har minskat för artrika infrastrukturmiljöer. För barriäreffekter, kulturmiljöer och alléer är förändringarna marginella. Riktade landskapsåtgärder genomförs i
allt snabbare takt.

procent. De svenska utsläppen kommer
huvudsakligen från vägtrafiken, som
2013 stod för 95 procent av utsläppen
från inrikes transporter. Luftfarten stod
för 3 procent, sjöfarten för 2 procent och
järnvägstrafiken för 0,3 procent. Till
detta kommer även utsläpp som relaterar
till infrastruktur, fordon och drivmedel.
Under senare år har utsläppen av
växthusgaser från transporter minskat
i Sverige. År 2007 var utsläppen som
högst, och då var utsläppen från inrikes
transporter 9 procent större än 1990.
Sedan dess har de minskat med 13 procent så att de 2013 var 5 procent mindre
än 1990. Vägtrafikens utsläpp i Sverige
minskade under 2014 enligt preliminära
siffror med 1 procent och är nu 4 procent
lägre än 1990. Detta är en trend som kan
ses i stora delar av västra Europa. Den
positiva utvecklingen beror på flera olika
faktorer.
Den viktigaste orsaken är den kraftiga energieffektivisering av personbilar
som är ett resultat av EU-krav på nya
bilars koldioxidutsläpp. Tillsammans
med nationella styrmedel har detta lyft
upp koldioxidutsläppen och energieffektiviteten på agendan så att det har
blivit ett konkurrensmedel för biltillverkarna. Det har inneburit att målet för
maximalt koldioxidutsläpp på 130 g/km
har klarats två år tidigare än beräknat,
eftersom EU-länderna minskat koldioxidutsläppen från nya bilar med 21
procent mellan 2006 och 2013 (från 161
g/km till 127 g/km). Sverige har varit
ett av de länder som haft högst koldioxidutsläpp från nya bilar, men mellan
2006 och 2014 har utsläppen minskat
med 31 procent (från 189 g/km till 129
g/km). Fram till och med 2012 närmade
sig Sverige EU-snittet, men under 2013
ökade avståndet igen. En bidragande
orsak till den långsammare minsk-
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ningstakten i Sverige under 2013 var en
kraftig ökning av andelen fyrhjulsdrivna
bilar i nyregistrerade fordon (från 23
procent 2012 till 30 procent 2013) – en
ökning som fortsatt under 2014 (från
30 till 32 procent). Från 2013 till 2014
har utsläppen i Sverige minskat från
133 g/km till 129 g/km. Under 2014 lade
EU-kommissionen även fram en strategi
för att minska koldioxidutsläppen från
tunga fordon – ett arbete som Trafikverket deltagit i. Strategin fokuserar på att
ta fram en metod som gör det möjligt
att mäta, redovisa och följa upp koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för
tunga fordon. Arbete med kommande
koldioxidkrav för personbilar och lätta
lastbilar bortom 2021 har också startats
av EU-kommissionen under året.
En annan viktig faktor för minskade
koldioxidutsläpp är att andelen förnybar
energi ökar. Under 2014 ökade andelen förnybar energi inom vägtrafiken i
Sverige från 9,6 procent till 11,4 procent.
Ökningen beror till stor del på ökad inblandning av HVO (hydrerade växtoljor)
i diesel.
Under året har trafiken åter börjat
öka efter att ha legat relativt still sedan
2008. Den ökade trafiken har till viss del
motverkat de åtgärder som bidragit till

Tabell 15
Utsläpp av växthusgaser per färdmedel (miljoner ton)

Personbil

1990

2005

2010

2011

2012

2013

2014

12,7

12,7

11,9

11,6

11,0

10,8

10,8
1,5

Lätt lastbil

0,9

1,4

1,6

1,7

1,6

1,6

Buss

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

Tung lastbil

3,2

4,4

4,5

4,4

4,1

3,9

3,8

Motorcykel och moped
Totalt vägtrafik

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

17,7

19,4

19,0

18,5

17,6

17,1

17,0

Järnväg persontrafik

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Järnväg godstrafik

0,09

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

Totalt järnvägstrafik

0,10

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Inrikes sjöfart

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

Inrikes flyg

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

transporter1

19,1

20,7

20,1

19,7

18,5

18,0

Bunkring till utrikes sjöfart

2,3

6,7

6,8

6,0

5,9

5,5

Bunkring till utrikes flyg

1,4

2,0

2,1

2,3

2,2

2,3

Total bunkring till utrikes transporter

3,6

8,7

8,9

8,3

8,1

7,8

Total inrikes

1) Exklusive arbetsmaskiner

sänkta koldioxidutsläpp. Trafikverkets
prognoser pekar på fortsatt ökning av
trafiken framöver. Det gör att utsläppen,
trots beslutade åtgärder och styrmedel,
i bästa fall minskar något fram till 2030.
Utredningen Fossilfri fordonstrafik
(SOU 2013:84) föreslog som mål för
vägtrafiken att koldioxidutsläppen ska
minska med 80 procent till 2030 jämfört
med 2010. Men med nuvarande utveck-

ling innebär det ett allt större gap mellan
prognostiserad utveckling och mål.
Både Trafikverket och utredningen
Fossilfri fordonstrafik drar slutsatsen att
de tekniska åtgärder som står till buds
inte är tillräckliga för att nå klimatmålen. Det krävs också en förändrad
inriktning i utvecklingen mot ett mer
transportsnålt samhälle. Trafikverkets
klimatscenario visar åtgärder för ett
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transportsnålt samhälle, energieffektivisering och förnybar energi som kan
kombineras så att klimatmålen inklusive
målet om en fossiloberoende fordonsflotta uppnås. Utredningen Fossilfri
fordonstrafik har tagit fram förslag på
ett stort antal styrmedel som skulle
innebära viktiga steg mot målen om de
beslutades. En del av dem kräver ytterligare utredning. Besluten bör komma
inom de närmaste åren för att målen ska
uppnås.

Hälsa
Det transportpolitiska målet anger att
transportsektorn ska bidra till minskad
ohälsa. Trafikverket utvecklar en indikator för hälsa som bygger på det av WHO
utvecklade måttet DALY (eng. disability
adjusted life years) vilket på svenska
översätts med ”funktionsjusterade
levnadsår”. I detta tas hänsyn till både
för tidig död och funktionsnedsättning.
Indikatorn täcker därmed både direkta
risker för dödsfall och hälsorisker som
sömnstörningar och andningsstörningar, som i sin tur kan leda till annan
ohälsa. Indikatorn kommer initialt att
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summera effekter från buller, luftkvalitet och aktivt resande.
Omkring två miljoner människor
bedöms vara utsatta för trafikbuller som
överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder.
Trafik på vägar och järnvägar är de
bullerkällor som berör flest människor i
Sverige. Höga bullernivåer medför negativa effekter på hälsa och välbefinnande,
till exempel olust- och störningskänsla,
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar,
sömnstörningar och effekter på inlärning och prestation. Minskad bullerexponering ger därför betydande hälsovinster. Även vibrationer kan ge upphov
till störningar och påverka människors
hälsa. Den sammantagna störningen
ökar väsentligt om de boende samtidigt
utsätts för både buller och vibrationer.
Längs de statliga vägarna beräknas
200 000 personer vara utsatta för högre
bullernivåer än de riktvärden som riksdagen beslutat ska gälla inomhus. För
järnväg är motsvarande siffra 370 000.
Sammantaget bedöms att trafikförändringar tillsammans med bullerskyddsåtgärder längs vägar och järnvägar

under 2014 medfört att cirka 3 300 färre
personer utsätts för bullernivåer över
riktvärden inomhus. Trenden är dock att
fler människor exponeras för trafikbuller utomhus. De främsta anledningarna
är att fler flyttar till storstäderna och att
det byggs bostäder i bullerutsatta lägen.
De senaste årens forskning visar
att det redan vid bullernivåer från 50
dBA dygnsekvivalent ljudnivå finns en
ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
Forskningsprojekt om DALY har visat
att den samlade exponeringen av buller
från trafik på väg och järnväg i Sverige
ger upphov hälsoförluster motsvarande
2 120 årliga förlorade DALY enbart till
följd av hjärtinfarkter. Av dessa beräknas
hälsoförlusterna längs järnvägar uppgå
till cirka 120 förlorade DALY. Hälsoförluster till följd av andra sjukdomar som
hypertoni eller stroke samt sömnstörningar till följd av trafikbuller utreds
vidare inom projektet.
Luftkvaliteten i svenska tätorter
har generellt blivit mycket bättre de
senaste decennierna. Men den positiva
utvecklingen är inte lika påtaglig som
tidigare. Renare motorer och bränslen
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felaktig eller utebliven skötsel. För barriäreffekter, kulturmiljöer och alléer är
förändringarna dock marginella.
För att beskriva infrastrukturens och
trafikens påverkan på landskapet utvecklar Trafikverket indikatorer som ska
redovisa tillstånd och resultat av anpassningsåtgärder i termer av ”andel statlig
infrastruktur som är landskapsanpassad, varav effekter som är ett resultat av
Trafikverkets insatser”.
Trafikverket och transportsektorn
har många beröringspunkter med vatten. Vattenområden och värden som
är anknutna till vattenmiljön, såsom
dricksvatten och biologisk mångfald,
kan påverkas genom fysiska ingrepp i
form av bland annat broar, trummor
och tunnlar. Vattnet kan förorenas av
transportsystemet och dess anläggningar. Byggande och underhåll av vägoch järnvägsanläggningar kan påverka
grundvattenbildningen, liksom vattnets
flöden och nivåer. Infrastrukturen måste
på samma sätt anpassas till ändrade
flöden och nivåer, inte minst med beaktande av klimatförändringarna.
Inventeringar visar att en tredjedel
av alla vägpassager utgör definitiva eller
partiella vandringshinder för bottendjur,
fisk och utter. Det finns ett omfattande
behov av skyddsåtgärder för att motverka att miljöbelastande ämnen inom
transportsystemet påverkar vattenkvaliteten, eller riskerar att påverka den. En
viktig komponent är försiktighetsmått
som förebygger olyckor och minskar
konsekvenserna för yt- och grundvatten
i händelse av olyckor, inte minst vid
vattenförekomster av betydelse för
dricksvattenförsörjningen eller med
stora naturvärden.

40 procent lägre risk att drabbas av
hjärtinfarkt jämfört med personer som
åker bil till arbetet. En studie av 28 000
personer i Köpenhamn visar att risken
att dö för tidigt är 28 procent lägre för
dem som cykelpendlar till arbetet. Andra
studier visar att stillasittande i sig har
negativa hälsoeffekter som är oberoende
av mängden fysisk aktivitet.
Av alla resor (huvudresor) som är
5 kilometer eller kortare gjordes 28
procent med bil 2013, jämfört med 29
procent år 2012. Av arbetsresor 5 kilometer eller kortare gjordes 35 procent
med bil 2013, jämfört med 35 procent år
2012 och 38 procent 2011. Alla bilresor
under 5 kilometer kan inte ersättas, men
andelarna ger en indikation på potentialen för överflyttning till cykel, gång och
kollektivtrafik.

Landskap
Landskapet påverkas av infrastruktur
och transporter. Landskapet beskrivs
med begrepp som innefattar natur- och
kulturvärden, ekologiska funktioner,
kulturhistoria och naturresurser som
vatten, odlingsmark och skogsmark.
Landskapet kan vare sig växa eller
minska, bara förändras.
Transportinfrastrukturen har negativ påverkan på landskapet, och andelen
landskapsanpassad infrastruktur är
låg. Genom förändrad skötsel, väg- och
banutformningskrav och fysiska åtgärder kan landskapsanpassningen öka.
Andelen infrastruktur som är anpassad
till landskapet har minskat för artrika
infrastrukturmiljöer. Det beror bland
annat på att man ibland brustit i hänsyn
i samband med ombyggnad, förstärkningsarbeten och kabelgrävningar eller

DIAGRAM 19

Befolkningsviktat index för luftkvalitet för bakgrundsluft
i tätorter 2000/2001 t.o.m. 2012/2013
(data från IVL Svenska Miljöinstitutet)
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har gett stora utsläppsminskningar, men
vägtrafiken är fortfarande en betydande
källa till luftföroreningar och deras
hälsopåverkan. Problemen är störst i
tätorter, dels för att fler exponeras, dels
för att slutna gaturum ger högre halter.
Spårbunden trafik kan ha betydelse i
underjordiska miljöer. Även om sjöfarten
står för en stor del av utsläppen påverkar den inte tätortshalterna nämnvärt,
förutom i vissa hamnstäder.
Enligt tidigare beräkningar förloras 35 000 DALY varje år på grund
av trafikrelaterade luftföroreningar i
Sverige. Över 2 000 personer beräknas dö i förtid, och andra drabbas av
lungsjukdomar, cancer eller hjärt- och
kärlsjukdomar. Metoder utvecklas för att
följa förändringar av antalet exponerade
och hälsopåverkan, men det är för tidigt
att redovisa några resultat. En bedömning är att antalet förlorade DALY på
grund av luftföroreningar sannolikt har
minskat sedan 2000-talets början, men
att det fortfarande är långt till miljökvalitetsmålet Frisk luft.
Halterna varierar mellan olika år,
främst på grund av meteorologiska
faktorer. Enligt ett luftkvalitetsindex
(se diagram) har halterna i tätorter
minskat med 25 procent sedan början av
2000-talet, fram till vintern 2012/2013.
Halterna av kvävedioxider har inte
fortsatt att minska det senaste decenniet, och de lagstadgade miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids
fortfarande i flera tätorter i trafiknära
miljöer. Preliminära uppgifter tyder på
att miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10) klarades på de flesta mätplatser,
men att normen för kvävedioxid överskreds i några tätorter även under 2014.
Miljökvalitetsmålen för frisk luft är
ännu svårare att nå, framför allt målen
enligt preciseringarna för kvävedioxid
och partiklar i tätorter.
Det finns mycket forskning som visar
sambanden mellan fysisk aktivitet och
en rad sjukdomar. Genom att ersätta korta bilresor med att gå eller cykla kan man
uppnå betydande hälsovinster. Även genom att få över bilister till kollektivtrafik
kan man uppnå en hälsovinst, eftersom
en resa med kollektivtrafik oftast är
kombinerad med gång eller cykel. En
studie från Umeå universitet visar att
de som regelbundet promenerar, cyklar
eller åker kollektivt till arbetet löper
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Verksamhetens resultat
Sammanfattning

I kapitlet redovisas Trafikverkets resultat med avseende på verk-

en överföring av sparade anslagsmedel
från anslagsposten räntor och amorteringar till anslagsposten drift och underhåll. Jämfört med 2013 finansierades
underhållsinsatserna även med en ökad
upplåning samt ett nyttjande av tidigare
ackumulerade överskott från uppdragsverksamheten.
För 2014 finansierades 81 (78) procent
av verksamheten med anslag. I tabell 17
redovisas hur verksamheterna finansierades med olika anslag och anslagsposter.
Under 2014 fastställdes ”Nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden
2014–2025”.
Trafikverket har genomfört ett stort
antal åtgärder som ska bidra till effektivisering och trimning av transportsystemet kopplat till miljö, tillväxt och
klimat. Vi har även utvecklat en modell
för klimatpåverkan som ska användas
tidigare i planeringen.
För ökad säkerhet på järnväg har
Trafikverket bland annat arbetat vidare
med kameraövervakning samt stängsling
på utsatta platser. I södra Sverige pågår
även ett pilotprojekt baserat på värmekameror. Inom väg har vi utökat antalet
fartkameror och uppgraderat en betydande del av de befintliga kamerorna, som en
del i arbetet att nå trafiksäkerhetsmålen
genom ökad hastighetsefterlevnad.
I syfte att göra underhållet effektivare och uppnå bättre punktlighet har

samhetsvolym och finansiering. Kapitlet visar vad vi har åstadkommit
med tilldelade resurser för långsiktig planering av transportsystemet för
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och
underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Verksamhetens
resultat
Trafikverket beslutade om nuvarande
verksamhetsindelning i syfte att bättre
kunna följa upp resultatet av verksamheten. Indelningen motsvarar i stora drag
Trafikverkets huvudprocesser.
Trafikverkets verksamhet har följande indelning:
•

planering av transportsystemet

•

effektivare användning av transportsystemet

•

underhåll

•

trafikledning, trafikinformation
och övrig drift

•

om- och nybyggnadsåtgärder

•

utbetalning av bidrag, stöd och
medfinansiering

•

uppdragsverksamhet.

Resultatet av verksamheten definieras
som leveranser, det vill säga prestationer i

form av produkter och tjänster. Leveranserna ska bidra till att Trafikverket
kan genomföra sina uppgifter enligt
instruktion och regleringsbrev. Beslutade
leveranser redovisas för varje verksamhet
i respektive avsnitt.
Trafikverket bedriver även arbete som
är gemensamt för hela verksamheten,
bland annat inom strategiskt och operativt kundarbete, forskning och innovation, samverkan för effektivare krishantering samt internationellt arbete.

Sammanfattning
Verksamhetens totala omfattning under
2014 var 50,6 miljarder kronor, vilket är
0,7 miljarder kronor eller 1,4 procent högre än 2013. Volymen investeringar är på
samma nivå som föregående år. Investeringarna finansieras med en större andel
anslag jämfört med 2013, men däremot
med minskade bidrag och intäkter.
Underhållsverksamheten ökade med
1,0 miljard kronor jämfört med 2013, med
anledning av underhållsinsatser inom
prioriterade områden. För att möjliggöra
detta beslutade regeringen under året om

Tabell 16
Verksamhetsvolym, miljoner kronor
Planering av
transportsystemet

Verksamhetsvolym
Fördelade stödkostnader
Summa

Effektivare användning av
transportsystemet

Underhåll

Trafikledning, trafikinformation
och övrig drift

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

709

770

837

820

902

903

15 196

16 445

17 425

2 552

2 592

2 640

17

20

21

19

23

22

355

420

427

60

66

65

726

790

857

839

925

926

15 551

16 865

17 852

2 611

2 658

2 705

709

772

847

525

549

524

13 940

15 184

15 307

2 561

2 618

2 639

433

288

526

Finansiering
Anslag
Lån
Bidrag
Intäkter av avgifter och övriga intäkter

4

4

2

2

2

1

7

34

33

11

2

1

12

14

7

337

404

437

1 171

1 359

1 744

40

38

64

2 611

2 658

2 705

Ianspråktagande av tidigare ackumelerat överskott
Summa finansiering

Resultat extern uppdragsverksamhet och
offentligsrättsliga avgifter

243
726

790

857

864

954

961

-25

-29

-36

15 551

Not : För beskrivning av sambandet mellan resultatredovisningen och den finansiella redovisningen se not 42 i den finansiella redovisningen.
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Verksamhetsvolym, miljarder kronor
Trafikledning, trafikinformation och övrig drift

Administration, planering, uppdragsverksamhet m.m.
Om- och nybyggnadsåtgärder

Trafikledning, trafikinformation och övrig drift
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vi arbetat med servicefönster på järnväg
som kommer att införas 2015. Syftet
är att ge entreprenörerna möjlighet att
arbeta ostört. För att minska störningar
i järnvägstrafiken har vi tillämpat höjd
snöberedskap och reducerad trafik.
Trafikverket har slutrapporterat
projektet ”Banavgifter för ökad kundoch samhällsnytta” som syftar till att använda banavgifter som bättre styrmedel
än tidigare och därmed bättre bidra till
våra leveranskvaliteter.
För att förbättra punktligheten och
trafikinformationen har Trafikverket
samlokaliserat och samarbetat med trafikoperatörer, vilket gett fördelar i arbetet
med trafikinformation och insättning av
ersättningstrafik. Vi har etablerat ett nytt
arbetssätt där vi vid störningar sprider
information via e-post direkt från våra
trafikcentraler till alla medier som så öns-

Om- och nybyggnadsåtgärder

Utbetalning av bidrag, stöd och
medfinansiering

2014

kar. Under året startade projektet ”Operativ ledning” i syfte att arbeta med större
framförhållning och hantera störningar
snabbare och effektivare. Trafikverket
bedriver ett gemensamt arbete mellan
järnvägsbranschens aktörer: ”Tillsammans för tåg i tid”. Det handlar om att
sätta hela järnvägssystemets funktion i
fokus och att genom samarbete bidra till
att öka punktligheten.
Några exempel på stora projekt som
färdigställts under året och bidrar till
förbättrad kapacitet är Norra länken, E4
Sundsvall, E22 Rolsberga–Fogdarp, E18
Västerås–Sagån, E18 Hjulsta–Kista och
dubbelspår Strängnäs–Härad.

Planering av
transportsystemet
Ett fungerande transportsystem skapar

Uppdragsverksamhet

Totalt

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

24 509

21 089

21 080

3 850

4 173

4 137

3 252

2 861

2 558

50 887

48 832

49 580

1 023

1 067

1 052

3 252

2 861

2 558

51 910

49 899

50 632

38 618

39 032

40 849

3 930

1 788

2 382

2 348

2 384

1 144

7 151

6 794

6 185

573

538

517

25 081

21 627

21 598

3 850

4 173

4 137

17 036

15 823

17 404

3 847

4 087

4 130

3 497

1 500

1 855

2 318

2 255

1 101

2 230

2 049

1 238

2

87

5

4

2

3 361

2 930

2 693

243
25 081

21 627

21 598

3 849

4 173

4 137

3 365

2 930

2 693

52 048

49 998

50 802

-113

-70

-135

-138

-99

-171

möjligheter till nya arbetsmarknader,
nya etableringar, transporter av gods och
varor, möten mellan människor och så
vidare. När vi planerar transportsystemet
tillsammans med regioner, kommuner
och andra aktörer så gör vi det med ett
helhetsperspektiv. Planeringen innefattar
allt från tidiga analyser av vilka åtgärder
som bör genomföras för att tillgodose ett
behov, till prioriterade åtgärdsplaner med
färdigprojekterade projekt.
Regeringen fastställde i april 2014
Nationell trafikslagsövergripande plan
för utveckling av transportsystemet
för perioden 2014–2025. Grunden för
prioriteringar har varit att i första hand
vårda den infrastruktur som finns och
använda den mer effektivt. Vi ska också
bygga om och bygga nytt för att utveckla
samhället samt utveckla nya lösningar
tillsammans med andra.
Verksamheten med planering av transportsystemet har ökat de senaste åren.
Detta beror till stor del på den utveckling
som krävs när förändringar genomförs
inom planeringsområdet. Sådana ändringar har skett för såväl den ekonomiska som
den fysiska planeringen de senaste åren.

Insamlade och
analyserade data
Kvalitetssäkrat underlag om såväl trafikens och transporternas utveckling som
anläggningars tillstånd är en grundförutsättning för att kunna analysera
och planera åtgärder i trafiksystemen.
Trafikverket har påbörjat ett arbete med
att metodbeskriva samt granska och
kvalitetsdeklarera de data som presenteras och används som planeringsunderlag. Arbetet har under 2014 inletts
med de data som används inom projektet
Tillsammans för tåg i tid, men kommer
därefter att utvidgas även till andra
statistikområden.
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I samverkan framtagna och
prioriterade planer

Regeringen har fastställt ”Nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden

2014–2025”. Beslutet grundande sig i huvudsak på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet som vi
överlämnade till regeringen i juni 2013.
Regeringen kompletterade förslaget med

ett antal namngivna åtgärder.
I förslaget till nationell plan införde
Trafikverket ett nytt begrepp: ”namngivna brister”, men detta har ersatts i
fastställelsebeslutet med ”utpekade

Tabell 17
Anslagsförbrukningen per verksamhet, miljoner kronor
Planering av
transportsystemet

Effektivare användning av
transportsystemet

Trafikledning,
trafikinformation
och övrig drift

Underhåll

Om- och nybyggnadsåtgärder

1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag)
3 Myndighetsutövning

13

128

119

4

5 Investeringar i nationell plan (ram)
5.1 Väginvesteringar och 1:1 ap 16.1 Investeringar i nationell plan
5.2 Järnvägsinvesteringar och 1:2 ap 10.1 Investeringar i nationell plan

5 190

40

6 845

51

1 752

5.3 Sjöfartinvesteringar
6 Investeringar i regional plan och 1:1 ap 16.2 Investeringar i regional plan
8 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

66

325

289

458

51

29

14 Bidrag (ram)
14.2 Vissa bidrag till trafiksystem

S:a 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag)

13 786

1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag)
1 Vidmakthållande Väg (ram)
1.1 Drift och underhåll av vägar och 1:1 ap 16.3 Drift och underhåll
1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

1 086

8 987

6

1 761

1.4 Bidrag för drift av enskild väg - icke räntebärande

2 Vidmakthållande järnväg (ram)
148

3

1 488

5 872

S:a 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag)

205

32

2 574

14 859

S:a 1:3 Administration (ramanslag)

321

13

2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

1 761

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag)
1 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
3 Beredskapsflyplatser
S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag)

S:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag)

309

S:a 1:10 Från EU-budgeten finanserade stöd till Transeuropeiska nätverk (ramanslag)

1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)
3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

4

2

16

4

2

16

307

6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)

307

1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)
1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

8

14

8

14

735

14 889

16 898

735

2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
S:a 1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)

32

Summa
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brister som kräver ytterligare utredning”. Dessa brister ska utredas så att
åtgärder kan övervägas till nästa planomgång eller planrevidering.
Länsplaner för regional transportin-

Utbetalning av bidrag, stöd
och medfinansiering

Styrning och stöd

Total
anslagsförbrukning

140

409

5 722

13

6 898

30

30

1 158

2 961

431

431

28

419

93

93

2 161

16 694

frastruktur har upprättats och beslutats
av organ med regionalt tillväxtansvar.
Trafikverket lämnar årligen underlag
till regeringen om vilka objekt som är
färdiga för byggstart inom de närmast
följande tre åren samt vilka som bör
förberedas för byggstart åren fyra till
sex. Regeringen fattar årligen beslut om
vilka objekt som ingår i respektive byggstartsgrupp, vilket innebär att ett objekt
i princip kan omprövas varje år. Däremot
tar regeringen inte beslut om exakt vilket år byggstarten ska ske. Detta avgör
Trafikverket.
Syftet med den årliga byggstartsrapporteringen är att Trafikverket utifrån
de ekonomiska förutsättningarna som
anges i budgetpropositionen uppdaterar
förslagen till byggstarter i takt med att
kunskaper om åtgärdens faktiska förutsättningar och konsekvenser utvecklas
och tiden för genomförande närmar
sig. Detta kan innebära att den faktiska
byggstarten och kostnaderna avviker

från den fastställda planen.
Regeringen har under sommaren
tillsatt en kommitté som ska ta fram
förslag till principer för finansiering av
stambanorna för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.
Kommittén ska också se över förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av
järnvägen i norra Sverige. Detta arbete
ska slutredovisas i december 2017 och
kan ses som en del i förberedelserna för
kommande planeringsomgång.
Åtgärdsvalsstudier
Åtgärdsvalsstudier handlar om att
tillämpa en viss metod för ett vidare
synsätt och närmare samspel med andra
aktörer vid problemlösning. Arbetssättet
ska stimulera innovativa och kostnadseffektiva lösningar som ofta bör kunna
genomföras snabbare än traditionella
lösningar. Åtgärdsvalsstudier ska ha
gjorts före planläggning, för väg- och
järnvägsprojekt, enligt väglagen och

10 153
1 767
1 105

1 105

7 511

1 105

20 536

1 028

63

1 361

63

7

7

70

70

793

793

309

22
307
329

22
735
757
4 130

1 028

40 849
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lagen om byggande av järnväg i de fall
som detta är aktuellt.
Trafikverket ansvarar för flertalet
av de cirka 200 åtgärdsvalsstudier som
genomförts under året. Andra aktörer är
huvudansvariga eller gemensamt ansvariga i cirka 20 procent av fallen.
Erfarenhetsutbytet har ökat under
året genom seminarier tillsammans med
kommuner och regionala planeringsorgan med flera. Man kan säga att fler tar
ansvar för att trafikrelaterade problem
blir lösta och att samhällsplanering
också används för att förebygga eller
avhjälpa trafikproblem.
Samhällsutveckling och samhällsplanering i tidiga skeden
Trafikverket vill föra en dialog i samhället i ett tidigt skede i andra aktörers
samhällsplanering, i syfte att tillsammans åstadkomma smarta och effektiva trafikslagsövergripande lösningar
utifrån fyrstegsprincipen. Trafikverket
har därför dialog med bland annat

kommuner, regionala planupprättare
och näringslivet för att ta till vara och
möjliggöra nationellt, regionalt och
lokalt inflytande. För att ha ett bra stöd
i diskussionerna finns ett trafikslagsövergripande underlag framtaget för
tillämpning av miljöbalken och plan- och
bygglagen.
Trafikverket har tillsammans med
representanter från flyg- och vindkraftsbranschen tagit fram en modell
för bedömning av höga objekt i närheten
av civila flygplatser. Avsikten är att med
bibehållen flygsäkerhet och tillgänglighet till flygplatser möjliggöra högre
vindkraftverk än vad som i dag är möjligt, men också att möjliggöra framtida
inflygningsmetoder som inte fångas
upp i dagens hantering av höga objekt i
samhällsplaneringen. Vi har samarbetat
med bland annat Luftfartsverket.
Trafikverket genomför utvecklingsprojektet Den attraktiva regionen i samarbete med sex län och regionförbund,
samt Boverket, Sveriges kommuner och

Tabell 18
Verksamhetsvolym och leveranser för planering av transportsystemet, miljoner kronor
2012

2013

2014

Leveranser
Insamlade och analyserade data

218

180

197

I samverkan framtagna och prioriterade åtgärdsplaner

322

383

425

Planerad trafik på järnväg

142

171

175

Summa leveranser planering av transportsystemet

682

734

797

27

36

39

709

770

837

4

17

13

100

105

119

- 1:1 ap.5.2 Järnvägsinvesteringar (tidigare år 1:2 ap.10.1)

32

30

40

Forskning och innovation

Summa verksamhetsvolym planering av transportsystemet

Finansiering
Anslag
- 1:1 ap.3 Myndighetsutövning (tidigare år 1:1 ap13 och 1:2 ap.8.1 )
- 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar (tidigare år 1:1 ap.16.1)

- 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (tidigare år 1:1 ap.16.2)

22

31

51

- 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
(tidigare år 1:1 ap.12 och 1:2 ap.11)

47

50

66

- 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (tidigare år 1:1 ap.16.3)

46

56

51

4

5

6

- 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (tidigare
år 1:2 ap.10.2)

129

130

148

- 1:3 Administration

306

316

321

2

5

4

- 1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (tidigare år 1:1 ap.16.5)

- 1:11 ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
- 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Bidrag
Intäkter av avgifter och övriga intäkter
Summa finansiering
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8

8

4

4

2

12

14

7

709

770

837

landsting (SKL), Energimyndigheten
och Tillväxtverket. Projektet bedrivs i
regionala pilotprojekt med olika inriktning. Projektets gemensamma mål är att
skapa djupare förståelse, utveckla metoder och höja kompetensen i samspelet
kring hur transportsystemet kan bidra
till regional utveckling, miljöeffektiv
rörlighet och social hållbarhet. Under
2014 har arbetet fokuserat på gemensamma målbilder för pilotprojekten.
Ett särskilt utvecklingsarbete har också
genomförts om stationsutveckling och
stationslokalisering.
Barns och ungas inflytande i samhällsplaneringen
Tillsammans med Boverket, Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner
och landsting har Trafikverket under året använt och vidareutvecklat
erfarenheterna från regeringsuppdraget om barns och ungas inflytande i
samhällsplaneringen. Arbetssättet och
erfarenheterna har under året kommit
till nytta för fler kommuner och andra
nationella aktörer. Samarbetet mellan
huvudaktörerna har stärkts och även
Skolverket har under året kommit med i
samarbetet.
Trafikverket har, i ett första skede,
börjat använda arbetssätt och erfarenheter inom åtgärdsvalsstudier. Barn och
unga har varit delaktiga i kommunernas
och Trafikverkets åtgärdsvalsstudier
i Båstad, Pajala, Sundsvall och Åre.
Barnens projekt i de skolor som deltagit
har tillfört positiva effekter på själva
planeringen och skolans arbete samt för
de unga själva genom att projekten varit
”på riktigt”.
Avgifter på vägar och banor
Trafikverket tar ut avgifter för användningen av den statliga järnvägsinfrastrukturen. Avgifterna bidrar till att
finansiera förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen och ger ett tillskott
till de medel som anslås för drift och
underhåll. Banavgifter är obligatoriska
och Trafikverket tar ut dem med stöd i
järnvägslagen (2004:519).
Under året har Trafikverket redovisat
för regeringen hur banavgifterna kan
utformas som ekonomiskt styrmedel.
I den plan vi har redovisat ingår att
under planperioden 2014–2025 gradvis
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anpassa banavgifterna till den nivå som
järnvägslagen förutsätter. Intäkterna går
tillbaka till järnvägen i form av drift- och
underhållsåtgärder. Vidare har vi, i enlighet med planen, påbörjat en utveckling mot en avgiftsstruktur som bättre
bidrar till våra leveranskvaliteter genom
att den ger incitament till användning av
spårvänliga fordon och effektivt kapacitetsutnyttjande.
De närmare principerna för banavgifterna, liksom för avgifter som avser
järnvägsanknutna tjänster, redovisar
Trafikverket årligen i en järnvägsnätsbeskrivning (JNB). Under året har Trafikverket tagit fram JNB:n för Tågplan
2016. De avgifter för användning av
järnvägsinfrastrukturen som fastställts
för Tågplan 2016 följer den aviserade
inriktningen.
På vägsidan tas trängselskatter ut i
Stockholm och Göteborg. Trafikverket
ansvarar tillsammans med Transportstyrelsen för funktionalitet och kontinuerlig drift av det system som används för
att ta upp skatterna. Systemets kostnadseffektivitet följs upp via ekonomiska
nyckeltal och kostnaderna för 2014
redovisas i tabell 19.
Syftet med trängselskatterna är att
förbättra framkomligheten och minska

trafikens miljöpåverkan. Skatterna
ska även bidra till finansieringen av
infrastruktursatsningar inom ramen
för Stockholmsöverenskommelsen och
Västsvenska paketet, som även ingår
som delar i Trafikverkets nationella plan.
Under året har Trafikverket tillsammans med Transportstyrelsen även förberett avgiftsuttag på broarna på riksväg
50 i Motala och på E4 i Sundsvall. Dessa
infrastrukturavgifter är en del i finansieringen av broarna, och avgiftsuttaget är
planerat att starta den 1 februari 2015.

Planerad trafik på järnväg
Sverige har sedan 2012 den mest avreglerade järnvägsmarknaden i Europa.
Under 2014 har 45 tågbolag ansökt om
att få trafikera det svenska järnvägsnätet
under 2015. Omfattningen på den ansökta trafiken är ungefär densamma som
under 2013 och motsvarar cirka 4 000
tåg per dygn. 20 bolag vill bedriva persontrafik, och ett nytt tågbolag, MTR,

kommer att köra snabbtågstrafik mellan
Stockholm och Göteborg i konkurrens
med SJ:s etablerade snabbtågstrafik.
16 bolag vill bedriva godstrafik och 9
bolag har ansökt om plats för att parkera
järnvägsfordon. Behovet av parkering
ökar när fler nya fordon kommer i trafik,
främst persontrafik. Det märks bland
annat i Göteborgsområdet.
Behovet av kapacitet för att underhålla järnvägen är stort. Det finns cirka
2 200 ansökningar om att utföra banarbeten 2015. Det är ungefär lika många
som för 2014.
Tidtabellerna tas fram i samarbete
mellan järnvägsföretagen, regionala kollektivtrafikmyndigheter och Trafikverket. Det görs dels genom dialoger, dels
vid speciella seminarier.
Tidtabellerna gäller normalt under
ett år, med start andra lördagen i december, men antalet önskemål om förändringar under året har ökat markant
under de senaste åren. Varje månad

Tabell 19
Kostnad per beskattad passage 2014
Stockholm
Total kostnad exkl kapitalkostnader
Antalet beskattade passager
Kostnad per beskattad passage

Göteborg

Totalt

76 091

108 742

184 833

62 825 807

63 633 578

126 459 385

1,21

1,71

1,46
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där branschen kan anmäla önskemål om
samordning med Trafikverket vid byggoch utredningsprojekt. Trafikverket ser
dessutom över interna processer och
bemanning för tillståndsgivning.
Under 2014 sålde Trafikverket
överkapacitet i kommunikationsnäten,
främst längs järnvägen, för totalt 112,5
miljoner kronor.

Effektivare användning av
transportsystemet

hanteras cirka 5 000 sådana ansökningar. I juni var antalet över 12 000. En
omfattande utveckling av processen för
kapacitetstilldelning pågår därför, för att
vi bättre ska kunna möta den förändrade
marknaden.
Tillsammans för tåg i tid
Trafikverket bedriver ett gemensamt arbete mellan järnvägsbranschens aktörer:
”Tillsammans för tåg i tid”. Det handlar
om att sätta hela järnvägssystemets
funktion i fokus och att genom samarbete bidra till att öka punktligheten.
Arbetet sker systematiskt och långsiktigt, och görs synligt och transparent.
Förbättringsarbeten bedrivs såväl gemensamt som av aktörerna själva. Varje
år utvärderar vi arbetet och redovisar
resultatet på en resultatkonferens. Målet
är att 95 procent av såväl persontågen
som godstågen ska ankomma till slutstation på utsatt tid eller maximalt fem
minuter efter utsatt tid.
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Kanalisationer inom vägområdet och försäljning av överkapacitet i kommunikationsnäten
Enligt regleringsbrevet ska Trafikverket
redovisa vilka åtgärder man vidtagit när
det gäller kanalisation i vägnätet, det vill
säga skapande av utrymme för ledningar
i vägnätet.
Trafikverket anordnade under 2013
arbetsmöten med telekombranschen, där
det övergripande syftet var att utveckla
samarbete och förståelse för våra olika
roller. Under 2014 har Trafikverket
träffat den branschgrupp som bildats
och leds av it- och telekomföretagen för
att fortlöpande stämma av branschens
behov. Som en följd har Trafikverket
förtydligat informationen om byggoch utredningsprojekt på webbplatsen
trafikverket.se och kompletterat den
med en klickbar karta. Trafikverket är
involverat i utvecklingen av Post- och telestyrelsens webbapplikation ”Ledningskollen”. Ledningskollen är ett verktyg

Trafikverket utvecklar ett långsiktigt
hållbart transportsystem med utgångspunkt i de transportpolitiska målen
och med ett trafikslagsövergripande
perspektiv. Vi skapar bättre förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik
och säker cykling och vi utvecklar nya
lösningar för snabb och användbar trafikinformation. Vi genomför åtgärder för
att minimera negativ miljöpåverkan och
gynna en positiv utveckling inom klimat,
hälsa och landskap.
Samarbeten sker lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans
med andra samlar vi in och utreder behov av förbättringar i transportsystemet
för att nå en hållbar samhällsutveckling.
Inom godstransporter arbetar vi för
att samordningen mellan trafikslagen
ska bli bättre – alla trafikslag ska kunna
kombineras för effektiva transporter. Vi
gör det tillsammans med näringslivet för
att hitta gemensamma lösningar.
I detta avsnitt redovisas verksamheten enligt Trafikverkets leveranser.
Leveranserna ”Genomförda åtgärder för
att påverka användningen av transportsystemet” och ”Expertstöd, verktyg och
metoder för att påverka användning för
effektiva person och godstransporter och
hållbar samhällsutveckling” särredovisas
inte. I stället redovisas dessa leveranser
samlat, men uppdelat i avsnitten ”Effektivare person- och godstransporter”,
”Trafiksäkerhet” samt ”Miljö och hälsa”.
Verksamheten Effektivare användning av transportsystemet (exkluderat
förarprov och museiverksamhet) har
minskat de senaste åren. Detta beror till
stor del på den fokusering och effektivisering av arbetet som skett samt på
avvecklingen av den verksamhet som
bedrevs inom ramen för Banverkets och
Vägverkets sektorsansvar.
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Tabell 20
Verksamhetsvolym och leveranser för effektivare användning av transportsystemet, miljoner kronor
2012

2013

2014

39

8

6

Expertstöd, verktyg och metoder för att påverka användning för effektiva person och godstransporter och hållbar samhällsutveckling

174

188

149

Myndighetsbeslut för en effektiv användning av transportsystemet

140

123

130

Genomförda förarprov

311

367

396

Leveranser
Genomförda åtgärder för att påverka användningen av transportsystemet

Museiverksamheten

47

47

52

Summa leveranser effektivare användning av transportsystemet

713

733

733

Forskning och innovation

108

170

171

Summa verksamhetsvolym effektivare användning av transportsystemet

820

902

903

Finansiering
Anslag
- 1:1 ap.3 Myndighetsutövning (tidigare år 1:1 ap.13)

138

en ökad säker cykling har en intern
tvärfunktionell grupp bildats. Fortsatt
arbete bedrivs med handlingsplanen
till den cykelstrategi som redovisats
till regeringen. Detta har bland annat
resulterat i att cykelvägnätet längs det
statliga vägnätet har börjat införas i den
nationella vägdatabasen (NVDB), och en
översyn av drift- och underhållsstandard
för cykelbanor har påbörjats. Dessutom
har arbetet med en särskild strategi för
säkrare cykling påbörjats, och Trafikverket har genomfört en nationell cykelkonferens tillsammans med Sveriges
kommuner och landsting.
Jämställdhet
I Trafikverkets arbete med jämställdhet är det viktigt att säkerställa att olika
gruppers åsikter beaktas i infrastrukturplaneringen. Därför har vi utvecklat
uppsökande samråd och möjligheter att
få information och synpunkter via internet. Redovisningsmetoden för samlad
effektbedömning (SEB) har utvecklats
ytterligare, för att fånga jämställdhetsaspekter. En förstudie har inletts under
2014 för att utveckla indikatorer inom
området jämställdhet.

132

128

4

4

320

345

325

22

25

29

- 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
(tidigare år 1:2 ap.10.2)

7

5

3

- 1:2 ap.8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan, järnväg

2
17

14

13

2

2

1

Intäkter av avgifter och övriga intäkter

337

403

437

Effektivare godstransporter

Summa finansiering

846

931

939

Resultat offentligrättslig verksamhet, Förare

-25

-29

-36

Utvecklingen av järnvägens sidosystem pågår i dialog och samverkan med
marknadsaktörer och intressenter. Med
sidosystem menas den del av järnvägssystemet som omfattar anläggningar
och funktioner för lastning och lossning,
fordonsunderhåll och service, resenärsservice utanför plattformarna samt
långtidsuppställning av järnvägsfordon.
Arbetet har resulterat i flera rapporter,
bland annat en nationell kartläggning över
platser där fordonsservice och fordonsunderhåll utförs i samband med uppställning
på Trafikverkets uppställningsspår.
Trafikverket samverkar med näringslivet om godstransporter i flera
råd. Regionalt finns sex godstransportråd där syftet är att samverka mellan
olika trafikslag, delta i tidig planering,
bidra till bättre användning av befintlig
infrastruktur samt sprida information
och kunskap om den goda transporten.
Nationellt finns ett näringslivsråd där
syftet är att väcka initiativ och förankra
strategier inom godstransportområdet,
i samverkan med berörda branschorganisationer.

- 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar (tidigare år 1:1 ap.16.1)
- 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
(tidigare år 1:1 ap.12 och 1:2 ap.11)
- 1:1 ap.16.2 Investeringar i regional plan, väg

1

- 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (tidigare år 1:1 ap.16.3)

- 1:3 Administration
Bidrag

Effektivare persontransporter
Kollektivtrafik
Inom ramen för Partnersamverkan
för en förbättrad kollektivtrafik deltar
Trafikverket i revidering av vägledningen för upprättande av regionala
trafikförsörjningsprogram. I samarbete
med Sveriges kommuner och landsting
(SKL) och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna utvecklar och tydliggör
vi samarbetet och de råd och stöd som
Trafikverket ska tillhandahålla i arbetet
med regionala trafikförsörjningsprogram. Inför Tågplan 2015 infördes ett
nytt processteg, ”tidig dialog”, vilket
innebär att vi redan i januari 2014 förde
dialog om trafikupplägg och kapacitetstak med regionala kollektivtrafikmyndigheter. Trafikverket bidrar också med
stöd till den avtalskommitté som har
bildats inom Partnersamverkan.

Stationer
Åtgärder för personer med funktionsnedsättningar genomförs alltid på stationer där mer omfattande uppgraderingar
görs. I det prioriterade kollektivtrafiknätet har fyra stationer åtgärdats och på
Stockholms central har även centralgången med kringområden åtgärdats.
Uppgradering och byte av skyltning och
dynamisk informationsutrustning har
påbörjats under året. Även så kallade
pratorer för interaktiv information på
stationerna har börjat införas. Utvecklingen av riktlinjer och handböcker
fortsätter, och prioriteringen och koordineringen av Trafikverkets insatser på
stationer har vidareutvecklats.
Cykel
Samverkan om cykling sker i Nationella
cykelrådet. I syfte att effektivisera och
intensifiera Trafikverkets insatser för
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Järnväg

Trafikverket deltar i Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG),
vars mål är att utsläppen från en typisk
svensk godstransport på väg ska halveras till 2020 jämfört med 2005. Resultatet 2013 gav en besparing på 386 400
ton koldioxid. För 2014 finns resultat
framme till sommaren 2015.

I egenskap av infrastrukturförvaltare
ansvarar Trafikverket för att samordna
hanteringen av aktörernas gemensamma
trafiksäkerhetsrisker i järnvägstrafiken.
För att ta detta ansvar har Trafikverket
etablerat ett samarbete under namnet
Forum för gemensam riskhantering av
trafiksäkerhetsrisker (FRI). Samtliga berörda företag bjuds in till samordnande
möten för hantering av de gemensamma
riskerna.
Sedan 2009 bedrivs ett samarbete
med Trafikverket och tågoperatörerna
i syfte att åtgärda problem kopplade till

Trafiksäkerhet
Nollvisionen är den givna utgångspunkten för allt säkerhetstänkande
inom Trafikverket. Därför genomförs
säkerhetsåtgärder, bland annat i form av
samarbeten med olika aktörer.

Relativ utveckling av andel fordon över skyltad hastighet,
statligt vägnät 1996-2014, (index 1996=1)

Arbetet för ökad trafiksäkerhet utgår
från målstyrning som är grunden för
samverkan. Trafikverket har tagit fram
en överenskommelse om en gemensam
inriktning för verksamhetsåret 2014,
på uppdrag av Gruppen för nationell

Andel observerade cyklister med cykelhjälm 1996-2014,
samt nödvändig utveckling till 2020, andel i procent
Cykelhjälmsanvändning
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DIAGRAM 22

DIAGRAM 21

0,70

så kallad obehörig stoppsignalpassage,
eftersom en del av dessa händelser kan
få allvarliga konsekvenser. Begreppet
är järnvägssektorns term för händelser
då ett spårgående fordon obehörigt
passerar en stoppsignal. Samarbetet har
bidragit till en sänkt risknivå i järnvägsdriften.
Trafikverket har identifierat ett antal
platser och sträckor där människor i
högre utsträckning än på övrig järnväg
omkommer i personpåkörningar. Det
handlar i första hand om självmord. På
de här delarna av banan pågår nu stängsling. Enligt en teoretisk effektberäkning
ska årets genomförda stängsling på cirka
15 kilometer bana ha resulterat i att cirka
3,6 människoliv har sparats.
Planen är att komplettera stängslade
delar med kameraövervakning, eftersom
vi anser att stängsling i kombination
med kameraövervakning och tillhörande
larmkedjor ger goda förutsättningar
att höja säkerheten på de här delarna
av järnvägen. I södra Sverige pågår ett
pilotprojekt med modern teknik baserad
på värmekameror. Projektet kommer att
utvärderas, och om utfallet är gynnsamt
kommer vi att bygga ut enligt detta
koncept.
Under namnet Säkra bangårdar
bygger Trafikverket dessutom områdesskydd på sju större bangårdar. Med
denna åtgärd ska antalet dödade på
grund av elolyckor och påkörningar
minska. Dessutom ska skyddet av farligt
gods bli bättre, liksom arbetsmiljön.
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DIAGRAM 23

DIAGRAM 24

Andel trafikarbete med högsta säkerhetsbetyg i
Euro NCAP 2003–2014, samt önskvärd
utveckling till 2020, procent

Andel trafik med högsta säkerhetsbetyg

Andelen personer som vid observationstillfället var
bältade i personbilars framsäte 1997–2014 samt
bältesanvändning bland omkomna personbilsförare
1997–2013, samt nödvändig utveckling till 2020,
andel i procent
Bältesanvändning, omkomna personbildsförare
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samverkan – väg. I överenskommelsen
pekas ökad hastighetsefterlevnad ut som
den enskilt viktigaste faktorn för att nå
trafiksäkerhetsmålen. Den tar också
upp att en ökad inriktning på oskyddade
trafikanter är central för att nå målet om
färre mycket allvarligt skadade. Övriga
utpekade områden är vägar med säkra
hastighetsnivåer, säkra bilar, motorcyklar med ABS, bälte samt nykter trafik.
Under 2014 har ett flertal expertgrupper etablerats som samverkar kring
kunskapsutveckling och nödvändiga
åtgärder.
I den nationella planen 2014–2025
föreslås en inriktning för den fortsatta
systematiska anpassningen av hastighetsgränserna till vägarnas standard.
Inriktningen är nu antagen av regeringen och innebär att den systematiska
anpassningen av hastighetsgränser
kommer att fortsätta under planperioden. Trafikverket har under 2014 tagit
fram ett klassningssystem för hastigheter i förhållande till vägens säkerhetsstandard och inventerat stora delar av
vägnätet.
Polismyndigheten och Trafikverket
äger och driver gemensamt ett system
för automatisk trafiksäkerhetskontroll
(ATK). Under 2014 har systemet byggts
ut med 100 platser, och mätsystem har
bytts i cirka 400 stationer. De nya kamerorna ger bättre bildkvalitet, vilket har
medfört att Polisens utredningstid per
ärende har minskat och andelen lagförda
har ökat.
Trafikverket genomför årliga hastighetsmätningar genom fasta mätpunkter
på det statliga vägnätet. Sedan 2011 har
trenden med minskande överträdelser
stagnerat. Utfallet för 2010 förklaras till
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stor del av extrema vinterförhållanden.
Vart fjärde år genomförs mer omfattande mätningar. Resultat från den senaste
mätningen 2012 visar att ungefär 50
procent av trafiken inte håller gällande
hastighetsgräns, vilket är långt under
nödvändig utveckling för att nå målet
om 80 procents efterlevnad till 2020.
I dag är cyklister den trafikantgrupp
som står för flest allvarligt skadade.
Under 2014 har arbetet fortsatt enligt strategin för säkrare cykling som
togs fram under 2013. Bland annat har
en inriktning för FoI (forskning och
innovation) tagits fram, med målet att
utveckla en modell för säker cykling.
Modellen ska baseras på biomekaniska
belastningsgränser, strategier för skydd
samt kriterier och standardnivåer för
vägytans och vägmiljöns utformning.
Under 2014 var den observerade cy-

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

kelhjälmsanvändningen 37 (36) procent.
Trots en tydligt positiv utveckling de
senaste tre åren är användningen inte i
linje med nödvändig utveckling till 2020.
Trafikverket samverkar med andra
aktörer för att påskynda utvecklingen
av fordonssäkerhet. Forskning inom
området har under 2014 bland annat
handlat om vidareutveckling av modeller för att förutsäga säkerhetsvinster av
olika säkerhetssystem. Ett regeringsuppdrag om e-call i personbilar, system
för automatiskt larm vid olyckor, har
färdigställts. Två studier har genomförts
för att undersöka vad typen av vinterdäck betyder för olycksrisken, beroende
på bilens säkerhetsutrustning.
Nästan alla nya personbilar som säljs
i Sverige är av modeller som har testats
av det europeiska krockprovningsprogrammet Euro NCAP. Målet är att 80
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DIAGRAM 25

Andel nyktra förare. Mätserie baserad på data från polisens
kontroller 2007–2014, samt nödvändig utveckling
till 2020, andel i procent
Andel nykter trafik
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procent av trafiken år 2020 ska utgöras
av bilar med fem stjärnor. År 2014 var
andelen 57 procent. Andelen trafik med
bilar med bältespåminnare bedöms vara
70–75 procent vid utgången av 2014 och
nära 100 procent till 2020.
Användningen av bilbälten i framsätet i personbilar är i stort sett oförändrad
jämfört med 2013. Under de senaste två
åren har trenden med ökad bältesanvändning stagnerat. Av förarna är det 98
(98) procent som använder bälte, och av
passagerarna i framsätet är det 96 (97)
procent. Jämför man med bältesanvändning bland omkomna personbilsförare
blir det tydligt hur överrepresenterade
de obältade är i olyckor med dödlig
utgång. Trafikverket har i ett regeringsuppdrag lämnat förslag till framtida utformning av Samverkan mot alkohol och
droger i trafiken (Smadit). Uppdraget genomfördes i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen,
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten,
Transportstyrelsen och Kriminalvården.
Ett projekt med automatisk nykterhetskontroll i Frihamnen i Stockholm
har delvis finansierats av Trafikverkets
bidrag till ideella organisationer. Såväl
personbilar som tunga fordon från ankommande färjor kontrollerades. Avsikten var att utifrån goda erfarenheter och
resultat i det tidigare försöket i Göteborg
ge ytterligare kunskap som stöd för en
fortsatt verksamhetsinriktning.
Mätningar visar att andelen nyktra

förare har ökat från 99,72 procent 2007
till 99,78 (99,77) procent 2014. De senaste
två åren har den positiva trenden med
ökad andel nyktra planat ut.

Miljö och hälsa
Energianvändningen har minskat med
163 GWh och koldioxidutsläppen med
42 000 ton till följd av hastighetssänkningar och sparsam körning i förarprovet (ett obligatoriskt moment i alla
körkortsbehörigheter) samt kollektivtrafiksatsningar. Därutöver bidrar åtgärder
inom drift och underhåll och samverkan i tidiga skeden med kommuner till
minskningen.
Ökat trafikarbete och höjda hastigheter har ökat koldioxidutsläppen med
3 900 ton och energianvändningen med
13 GWh. Årliga utsläpp och energianvändning från byggande, drift och underhåll av investeringar som öppnat för
trafik under 2014 bedöms uppgå till
7 000 ton och 65 GWh.
Trafikverkets klimatkalkyl, ett verktyg för beräkning av infrastrukturens
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, har utvecklats. Modellen möjliggör
beräkningar av klimatpåverkan från
byggande, drift och underhåll av infrastruktur och ska användas som beslutsunderlag i planläggningsprocessen.
För att få en effektiv styrning av
arbetet med buller- och vibrationsåtgärder har en riktlinje tagits fram, och
arbetssätten för att avväga, beräkna och

bedöma vilka åtgärder som är rimliga
att utföra har utvecklats. Bullerdatabaser har utretts och utvecklats i syfte att
effektivisera planeringen och tydliggöra
behoven av bullerdämpande åtgärder.
Arbetssätt har utvecklats i samarbete
med byggbranschen för att säkerställa
att de bullerskyddsåtgärder som planeras och genomförs leder till avsedda
effekter.
Under 2014 har lågbullrande beläggning lagts på en sträcka av cirka 1 400
meter på E4 vid Rotebro norr om Stockholm. Syftet är att testa denna beläggning på en sträcka med mycket trafik och
höga hastigheter. Projektet följs upp för
utvärdering av främst hållbarhet och
bullernivåer.
Forskning indikerar att vibrationer
har större betydelse för hälsan än man
trott. För att stärka Trafikverkets arbete
inom området har uppdragsbeskrivningar för konsultupphandlingar och
entreprenader utvecklats och likriktats.
Trafikverket har sänkt hastigheten
på delar av E4 och E18 i Stockholmsområdet under dubbdäckssäsongen
(nov–april) för att få ner partikelemissionerna. Detta beräknas förhindra ett
antal överskridanden av gränsvärden
för partiklar. Förutom den förbättrade
luftkvaliteten innebär hastighetssänkningarna minskade bullernivåer för ett
stort antal boende utmed dessa vägar.
För att styra planarbetet så att hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för

Tabell 21
Resultat av Trafikverkets åtgärder för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och energianvändning

2010
Minskning till följd av genomförda åtgärder (tusen ton CO2)
Minskning till följd av genomförda åtgärder (GWh energi)

40
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101

2011

2012

2013

2014

Totalt
2010–2014

115

173

99

42

530

239

539

321

163

1 262
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Tabell 22
Kemiska produkter med utfasningsämnen enligt Trafikverkets kriterier

Kemiska produkter med utfasningsämnen

luftkvalitet och till miljökvalitetsmålen
för frisk luft, har en ny riktlinje tagits
fram. Vi deltar i EU-kommissionens
arbete med att utveckla regler för avgasemissioner för lätta fordon, tunga fordon och arbetsmaskiner, för att på sikt
förbättra luftkvaliteten. Inriktningen är
att få reglerna för Euro 6/VI att ge bra
resultat även i verklig trafik.
Trafikverkets kriterier för bedömning av material och kemiska produkter
har kompletterats så att även hormonstörande ämnen kan identifieras och
på sikt fasas ut. Antalet produkter med
utfasningsämnen har minskat från 76 till
6 sedan 2009. Av 6 utfasningsämnen är
2 nytillkomna i form av hormonstörande
ämnen.
Databasen Miljöwebb Landskap har
driftsatts och utvecklingen fortsätter.
Databasen innehåller tillstånd, åtgärdsbehov och genomförda åtgärder för
viktiga landskapsvärden såsom faunapassager och alléer.
För att minska barriäreffekterna
och bullerstörningen för fåglar har nya
arbetssätt utvecklats. Även en ny modell
för att beskriva, mäta och följa upp
transportinfrastrukturens påverkan på
biologisk mångfald har utvecklats under
året.
Arbetet med att säkra vattnets kvalitet vid vattentäkter och vattenförekomster med stora naturvärden fortsätter.
Vi fortsätter också arbetet med yt- och
grundvattenskydd inom ramen för åtgärdsprogrammen för svensk vattenförvaltning samt inventeringen av befintliga
yt- och grundvattenskydd. Fördjupade
utredningar och åtgärdsvalsstudier
om behovet av vattenskyddsåtgärder
har genomförts för 5 konfliktsträckor.
Arbetssätt för yt- och grundvattenskydd
har tagits fram och arbetet med införandet intensifieras. En vattendatabas har
driftsatts under året, och den innehåller
tillstånd, åtgärdsbehov och genomförda
åtgärder för skydd av vatten.
Trafikverket ansvarar för avhjälpandeåtgärder (enligt miljöbalken) för
förorenade områden som uppkommit till
följd av verksamhet som har bedrivits av
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Luftfartsverket, Banverket, Vägverket
och Statens järnvägar. Även den historiska miljöskuld som staten ska bära
enligt vissa bolagiseringsavtal ingår. I
nuläget är 3 600 förorenade områden
identifierade, och de flesta är orsakade
av järnvägsverksamhet. Arbetet med att
identifiera ytterligare områden kommer
att fortsätta och i högre grad än tidigare
omfatta även väg- och flygplatsområden.
En mindre del av de förorenade områdena har undersökts och efterbehandlats
och bedömningen är att det kommer att
ta lång tid innan vi har uppfyllt miljöbalkens intentioner. Trafikverket har i
nuläget 54 pågående förelägganden eller
externa ersättningskrav, och i dag har
endast ett fåtal av dessa områden undersökts, riskbedömts och efterbehandlats.

Myndighetsbeslut för en
effektivare användning av
transportsystemet
Trafikverket har fortsatt att effektivisera
arbetssätt och förenkla kontaktvägarna
för dem som ansöker om exempelvis
vägvisning. Våra e-tjänster medför enklare och snabbare kundkontakter. Med
ett utvecklat it-verktyg har publiceringen förenklats i hanteringen av föreskrif-

ter om tillfällig bärighetsnedsättning på
grund av tjällossning.
Ett förslag till förordning om bidrag
till enskild väghållning har lämnats till
departementet, och förslag till föreskrifter finns färdiga i avvaktan på beslutet
om förordningen.
Den 1 april 2014 trädde en förordningsändring i kraft som innebär att
lägre ansökningsavgifter för tunga,
breda eller långa vägtransporter kan tas
ut om ansökan görs via e-tjänsten.

genomförda Förarprov
Den genomsnittliga väntetiden till förarprov minskade under 2014 tack vare
ett flertal satsningar. Åtgärderna som bidragit är 40 nyrekryterade trafikinspektörer, extrapersonal, flyttade semestrar,
utökade öppettider på helger och kvällar,
nationell provdag lördagen den 10 maj
och omfördelning av resurser i landet.
Vi har även förstärkt informationen och
dialogen med trafikskolornas branschorganisationer.
Medelväntetiden per helår för körprov var 10 dagar, vilket är en minskning med 10 dagar jämfört med 2013.
Medelväntetiden för kunskapsprov var
6 dagar, en minskning med 1 dag sedan
2013. Vid utgången av 2014 var kötiden
till körprov i genomsnitt 17 (31,1) dagar.
Under hösten 2014 påbörjades utbildning
av 25 nya inspektörer för att svara upp
mot efterfrågan på prov. De nyutbildade
inspektörerna kommer att vara i prov-
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verksamheten till sommaren 2015.
Efterfrågan på körprov har ökat med
8 procent jämfört med föregående år.
För kunskapsprov har efterfrågan ökat
med 11 procent. Antalet körprov och
kunskapsprov var 299 000 (278 000)
respektive 346 000 (311 000).
Av alla körprov gjordes 60 (60) procent av män och 40 (40) procent av kvinnor, och av kunskapsproven gjordes 61
(61) procent av män och 39 (39) procent
av kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor
och män är mindre om endast körprov
och kunskapsprov för personbil (behörighet B) räknas.
Andelen godkända kunskapsprov B
var 47 (50) procent för män och 54 (57)
procent för kvinnor. Andelen godkända
körprov var 51 (54) procent för män och
53 (55) procent för kvinnor.

Tabell 23
Körprov och kunskapsprov, medelväntetid för hela landet
2010
Medelväntetid körprov, antal dagar

7

11

13

20

10

5

6

5

7

6

Verksamhetsvolym underhåll väg

2012

2013

2014

8 348

9 028

9 256

Verksamhetsvolym underhåll järnväg

6 848

7 417

8 169

Summa verksamhetsvolym underhåll

15 196

16 445

17 425

- 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (tidigare år 1:1 ap.16.3)

8 141

8 712

8 987

- 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (tidigare
år 1:2 ap.10.2)

5 423

6 011

5 872

31

21

16

31

14

433

288

526

Finansiering
Anslag

- 1:11 ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Lån
Bidragsintäkter
Intäkter av avgifter och ersättningar

Summa finansiering

väg- och järnvägssystemet. Vårt uppdrag
är att utföra drift och underhåll för att
trafiken ska komma fram enligt utlovade
leveranskvaliteter nu och i framtiden.
Vi ska exempelvis erbjuda en robust och
säker anläggning. Ett väl fungerande underhåll är kritiskt för att transportsystemet ska vara tillgängligt och klara höga
påfrestningar och oväntade händelser.
Belagda vägar
Storstäder och övriga stamvägar har
prioriterats under de senaste åren,
och så även under 2014. Totalt har 27,3
miljoner m 2 belagts under året, vilket

Järnväg

18
16
14
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10
8
6
4
2
0
2013

3

29

27

1 165

1 353

1 740

Ianspråktagande av tidigare ackumulerat överskott

Verksamhetsvolym underhållsverksamhet,
miljarder kronor
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Vi ska vårda det vi har. Under 2014
genomfördes underhåll för mer än 17
miljarder kronor. Järnvägssystemets
förutsättningar är sämre än vägsystemets, eftersom det är ålderstiget och
har ett uppdämt behov av upprustning.
Ett nytt arbetssätt med servicefönster
(fasta, återkommande tider för underhåll
i spåret) kommer att ge entreprenörerna
bättre förutsättningar. Vinsterna förväntas bli ett effektivare underhåll och
bättre punktlighet för tågen. Vi lägger
större vikt vid förebyggande underhåll
så att resultatet ska bli ett robustare
system med lägre behov av avhjälpande
underhåll till följd av infrastrukturfel,
vilket minskar de störningar i trafiken
som medför stora samhällskostnader.
Trafikverket har genomfört underhållsåtgärder för mer medel än tidigare
år, vilket inneburit fler åtgärder för
förbättrat underhåll än tidigare, både i

2012

2012

Tabell 24
Verksamhetsvolym underhåll

Underhåll

Väg

2011

2014

243
15 196

16 445

17 425

motsvarar cirka 4,7 procent av det totala
belagda vägnätet.
Broar och tunnlar
Inspektioner, bärighetsberäkningar
samt planering och utförande av underhålls- och reinvesteringsåtgärder
har gjorts löpande under året på både
broar och tunnlar på det statliga vägnätet. Åtgärder på anläggningar på det
högtrafikerade vägnätet har prioriterats
högst, tillsammans med åtgärder som är
kopplade till trafiksäkerhet på hela vägnätet. För de statliga broarna finns nu
ett rikstäckande införande av kontrakt
för integrerat brounderhåll (normalt ett
kontrakt per län). Dessa kontrakt innehåller både tidsstyrt och tillståndsstyrt
brounderhåll.
Åtgärder har gjorts på 9 vägbroar för
att det utpekade näringslivsvägnätet ska
uppfylla bärighetsklass 1. Fram till och
med 2021 återstår 83 broar att åtgärda.
På Högakustenbron och Uddevallabron har åtgärder för säkrad livslängd
utförts. På Tjörnbron har kabelbyte
inletts för att uppnå nödvändig säkerhet
och framkomlighet. För Essingeleden
har en sårbarhetsutredning lett till att
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Tabell 25
Verksamhetsvolym genomförda åtgärder - underhåll väg, miljoner kronor
2012

2013

2014

3 224

Underhållsåtgärder
Belagda vägar

2 940

3 247

Grusvägar

322

299

353

Broar

759

798

812

Tunnlar

106

128

61

Trafikinformationsutrustningar

204

180

253

Övriga vägutrustningar

766

590

743

Övriga väganläggningar
Vintertjänster

403

383

452

1 822

1 761

1 633

247

254

14

106

131

7 336

7 738

7 917

54

59

61

Åtgärdande av skador
Övrigt underhållsåtgärder
Summa underhållsåtgärder

Forskning och innovation

Förutsättningsskapande åtgärder
Personalkostnader

367

428

462

Konsultkostnader

325

295

305

Mätningstjänster, projektering och konsultuppdrag entreprenader

100

240

267

Övriga kostnader

165

269

243

Summa förutsättningsskapande åtgärder

957

1 232

1 278

Summa verksamhetsvolym underhåll väg

8 348

9 028

9 256

Majoriteten av anläggningen på väg
finns nu inlagd i vårt underhållssystem.
Reinvestering av hastighetskameror
pågår, och under året har 548 kameror
bytts ut. Vi har dessutom investerat i
cirka 100 nya kameror under 2014.
Vintertjänster
Vintern som helhet blev mild eller
mycket mild och tämligen odramatisk,
sett ur ett väderperspektiv. Kostnaden
för årets vinterväghållning blev därför
lägre än föregående år.
Trafikverkets prioriteringar för
järnväg är bantyperna storstad och
större stråk, det vill säga banor som
har mycket trafik och där åtgärderna är
samhällsekonomiskt lönsamma. Övriga
banor, även lågtrafikerade, har i några
fall åtgärdats eftersom de bedömts vara
samhällsviktiga.
Spår
Utbytestakten för spår var relativt hög
under 2014. Reinvesteringarna genomfördes främst på övriga viktiga stråk för
att stärka robustheten och säkerheten.
Spårväxlar

Finansiering
Anslag
- 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll, väg
- 1:11 ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

8 141

8 712

31

31

16

21

14

2

20

23

173

243

216

8 348

9 028

9 256

- 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Bidragsintäkter
Intäkter av avgifter och ersättningar
Summa finansiering

8 987

Not till tabell: Kostnader för åtgärdande av skador särredovisas först från och med 2013. Dessa kostnader återfinns
2012 främst under övrig vägutrustning.

brolager med otillräcklig säkerhetsmarginal bytts ut. På flera av broarna
har bärighetsutredningar utförts för
att verifiera att broarna klarar en högre
bärighetsklass (BK74).
I Häggvikstunneln har större
underhållsarbeten avslutas efter 2 år. I
övrigt har mindre åtgärder för tätning
av inläckage utförts i Södra länken,
Törnskogstunneln och Lundbytunneln.
Den höga bergslänten längs E4 vid Vättern har rensats och förstärkts för att
reducera rasrisken.
Trafikinformationsutrustningar och
övrig vägutrustning
Under 2014 har ett flertal åtgärder

genomförts i syfte att minska energianvändningen och främja säkerhet och
framkomlighet. Vi har bytt ut uttjänt
belysning runt om i landet, vilket lett
till energieffektiviseringar om cirka
3,29 GWh. I Göteborg har det så kallade
linspännet bytts ut, vilket också lett till
en markant förbättrad visuell miljö.
Utöver vårt ordinarie underhåll på
trafiksignaler, pumpar, vågar, fläktar
med mera har vi byggt ut övervakningen
av vår utrustning. I förlängningen innebär detta högre tillgänglighet och lägre
underhållskostnader.
Arbetet med harmonisering av administration och centrala och lokala system
har framgångsrikt fortlöpt under 2014.

Utbytestakten för spårväxlar var låg under 2014. Reinvesteringar genomfördes
främst på större stråk för att upprätthålla robusthet och säkerhet.
Broar och tunnlar
Inspektioner, bärighetsberäkningar
samt planering och utförande av underhålls- och reinvesteringsåtgärder har
gjorts löpande under året för byggnadsverk på järnväg.
Broar på Malmbanan utreds för att
bedöma om tåg med högre axellaster kan
trafikera banan. En bro har förstärkts
och flera bärighetsutredningar har
genomförts.
Bergtekniska underhållsåtgärder har
utförts i utvalda tunnlar på Västkustbanan och Kust till kust-banan. Säkerhetsåtgärder har utförts i en tunnel i Rämshyttan (Dalarna) och i tunnlar längs
Bohusbanan. Bergras ur en hög naturlig
slänt resulterade i en tågurspårning nära
Lackarebäck, Göteborg. Slänten är nu
inspekterad och säkrad.
Kontaktledningar och övriga
elanläggningar
Under 2014 genomfördes kontaktled-
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ningsprojekt på ett flertal platser, framför allt i södra och västra Sverige.
Under året färdigställdes två större
projekt, Mjölby–Nässjö och Storvik–
Ockelbo, vilket har gjort att kontaktledningsstandarden på dessa sträckor har
förbättrats och att antalet tågstörande
fel förväntas minska. Även på sträckorna
Laxå–Falköping och Arlöv–Hässleholm

pågår stora kontaktledningsprojekt, i
första hand för att öka robustheten.
På Sävenäs bangård i Göteborg färdigställdes ett större kontaktledningsprojekt som förbättrar anläggningens
robusthet.
Under 2014 trädsäkrades cirka 25 mil
järnväg, vilket förväntas minska antalet
tågförseningar som beror på nedfallna

Tabell 26
Verksamhetsvolym genomförda åtgärder - underhåll järnväg, miljoner kronor

Signalställverk

2012

2013

2014

Spår

2 082

2 430

2 867

- varav reinvestering spår

1 131

1 317

1 275

Spårväxlar

366

434

458

- varav reinvestering spårväxlar

150

165

178

Broar

162

88

200

- varav reinvestering broar

154

78

140

32

87

20

2

44

-1

291

310

378

Underhållsåtgärder

Tunnlar
- varav reinvestering tunnlar
Kontaktledning
- varav reinvestering kontaktledningar

268

275

331

Övriga elanläggningar

306

373

462

- varav reinvestering övriga elanläggningar

181

239

248

Signal- och teleanläggningar

189

274

402

- varav reinvestering signal- och teleanläggningar

37

95

181

Övriga underhållsåtgärder

560

540

622

- varav övriga reinvesteringarsåtgärder

122

180

198

1 225

1 056

1 192

331

372

326

Fast del i funktionsupphandlat BAS-underhåll
Vintertjänster
Åtgärdande av skador

213

275

258

Summa underhållsåtgärder inkl reinvesteringar

5 756

6 238

7 184

- varav reinvesteringar

2 044

2 393

2 550

226

234

212

85

68

68

Fastighets- och stationsförvaltning
Forskning och innovation

Förutsättningsskapande åtgärder
Personalkostnader

312

316

288

Konsultkostnader

120

124

142

27

50

59

Övrig kostnader

322

388

218

Summa förutsättningsskapande åtgärder

781

878

706

6 848

7 417

8 169

5 423

6 011

5 872

433

288

526

Mätningstjänster, projektering och konsultuppdrag entreprenader

Summa verksamhetsvolym underhåll järnväg

Finansiering
Anslag
- 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning, järnväg
Lån
Bidragsintäkter

1

8

4

Intäkter av banavgifter

649

781

1 305

Övriga intäkter av avgifter och ersättningar

343

329

218

6 848

7 417

8 169

Ianspråktagande av tidigare ackumulerat överskott
Summa finansiering
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träd. Trädsäkringen skedde på Norra
stambanan (Gävle–Ockelbo), Nynäsbanan (Västerhaninge–Nynäshamn),
Vänernbanan (Åmål–Mellerud), Ådalsbanan (Västeraspby–Långsele) samt
sträckan Älmhult–Olofström.
En mängd mindre reinvesteringar
för våra omformarstationer är utförda i
syfte att bibehålla en god tillgänglighet
till vår kraftförsörjning.
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Under 2014 har Trafikverket genomfört underhållsåtgärder för mer medel
än tidigare. Ökningen från 2013 är 30
procent.
Större vikt har även lagts vid förebyggande underhåll, med målsättningen
att öka anläggningarnas robusthet och
minska störningarna. Trots detta har
antalet fel och störningar fortsatt att öka
i samma takt som tidigare.
Antalet fel har ökat med 4 procent
och störningarna med 8 procent jämfört
med 2013.
Större reinvesteringsåtgärder har
genomförts i Stockholm, Hallsberg och
Alingsås.
Trafikinformationsutrustningar
Trafikverket har genomfört ett pilotprojekt där vi höjt standarden på
trafikinformationsutrustningen på ett
antal järnvägsstationer. Pilotprojektet
kommer att nyttjas under kommande
år när standarden ska höjas på landets
samtliga järnvägsstationer. Detta ingår i
projektet TRIOS. Verksamheten omfattar variabla skyltar, fasta skyltar, klockor
och högtalare.
Trafikverket har under sista kvartalet
tagit över trafikinformationsutrustning på SL:s 55 pendeltågsstationer i
Stockholm.
Vintertjänster
Vintern som helhet blev mild eller
mycket mild och tämligen odramatisk,
sett ur ett väderperspektiv. Kostnaden
för årets vintertjänster blev därför lägre
än föregående år.

Förutsättningar som påverkat
verksamheten
En tydlig styrning är en framgångsfaktor i underhållsverksamheten. Under
året pågick ett arbete med att uppdatera
rutiner och regelverk för säker styrning
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Tabell 27
Åtgärder och leveranser för underhåll järnväg, miljoner kronor
Leveranser - bantyp
Åtgärder

Storstad

Större stråk

Övriga viktiga
stråk

Mindre trafik

Ringa eller
ingen trafik

Ej fördelat
per bantyp

Summa underhållsåtgärder

Spår

313

641

1 105

434

135

238

Spårväxlar

157

193

52

22

8

27

458

59

40

6

26

26

44

200

8

12

49

276

35

12

378

Broar
Tunnlar
Kontaktledningar
Övriga elanläggningar

2 867

20
5

115

49

125

11

162

462

Signal- och teleanläggningar

69

128

68

26

3

107

402

Vintertjänster

95

56

46

13

6

109

326

Åtgärdande av skador

44

87

67

31

14

15

258

Upphandlat i funktion

267

494

254

143

35

-3

1 192

Övrigt underhåll
Summa leveranser underhåll järnväg 2014

126

141

131

62

9

153

622

1 293

2 114

1 901

774

237

865

7 184

Summa leveranser underhåll järnväg 2013

1 121

2 058

1 742

546

149

623

6 238

Summa leveranser underhåll järnväg 2012

1 125

1 830

1 521

516

139

625

5 756

av i första hand järnväg – en del i arbetet
med Trafikverkets ansökan om förnyat
säkerhetstillstånd. Dessutom pågår en
anpassning av regelverk, krav och råd
som bättre ska stödja verksamheten. Ett
annat exempel på utvecklingsarbeten
som pågår är projektet Anda, som innebär att Trafikverket får en gemensam
lösning för hantering av anläggningsdata. Rätt information om infrastrukturen
i rätt tid gör att underhåll kan bedrivas
kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat.

Säkerhet står högst på agendan och
genomsyrar all underhållsverksamhet.
Säkerhet är en angelägenhet både för
dem som använder väg- och järnvägssystemen och för dem som genomför åtgärder på dem. Säkerhet är att användarna
kan genomföra resan och transporten
med minsta möjliga risk för olyckor och
tillbud. Säkerhet är också att människor
ska kunna vistas säkert i närheten av vägar och järnvägar.
Underhåll av järnvägsanläggningen

ska bland annat förebygga urspårningar.
Utvecklingen, till och med 2014, visar
att antalet urspårningar har minskat.
De allra flesta händelserna inträffar i låg
hastighet på bangårdar.
Arbetsplatskontroller utförs för att
kontrollera efterlevnaden av lagar, regler
och upphandlingskrav på våra arbetsplatser när det gäller el- och trafiksäkerhet. Kontrollerna sker bland annat
utifrån Transportstyrelsens krav på
Trafikverket.
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DIAGRAM 28

DIAGRAM 27

Utfall arbetsplatskontroller, antal kontrollpunkter

Urspårningar järnvägstrafik 2010–2014, antal
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Under 2014 har ett helt nytt arbetssätt för arbetsplatskontroller tagits i
drift. Nya datasystem har möjliggjort
ett mer enhetligt arbetssätt och ett förbättrat statistikunderlag. Det är numera
enkelt att ta fram brister på specifika
områden. För 2015 är tanken att statistikrapporter ska utvecklas än mer för att
man enklare ska kunna fokusera på de
områden som har brister. Robusthet är
transportsystemets förmåga att stå emot
och hantera störningar. År 2014 inträffade flera händelser där robustheten och
återställningsförmågan sattes på prov.
Den extrema sommaren och andra
faktorer medförde mycket stora påfrestningar, till exempel
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•

skogsbranden i Västmanland

•

stora nederbördsmängder och
mycket höga vattenflöden i

Trafikverkets årsredovisning 2014

2013

2014

0

augusti, vilket orsakade översvämningar, urspolningar och
nedfallna träd vid banor och vägar i Värmland, liksom ett antal
avstängda vägar och järnvägar
på västkusten
•

åskoväder som slog ut teknik och
kommunikation (Södra länken
fick tillfälligt stängas)

•

flera urspårningar

•

kopparstölder i Varberg

•

kontaktledningshaverier

•

elfel i Moholm, där konsekvensen blev enkelspårsdrift med
störningar som följd

•

stenblock (från angränsande
fastighetsägare) som föll ner
på spåret mellan Almedal och
Mölndals övre, med urspårning
som följd.

Järnväg

Väg

En del av ovanstående händelser kan
relateras till att Sverige redan har drabbats av klimatförändringar, och för att
undvika detta krävs åtgärder för att
klimatanpassa samhället. Trafikverket
är en viktig aktör, och som stöd i detta
arbete har vi en antagit en strategi.
Strategin omfattar bland annat att
•

skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning genom att fortlöpande
inhämta kunskap om klimatets
påverkan på vägar och järnvägar
via omvärldsbevakning, forskning och utveckling

•

skapa robusta anläggningar
genom att anpassa nybyggnader
och ombyggnader till nuvarande
och framtida klimat
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•

hantera effekter av klimatets
påverkan genom att ha en hög
handlingsberedskap och kunskapsnivå för att hantera akuta
effekter av klimatets påverkan.

Anläggningarnas tillstånd

En avgörande faktor för behovet av underhåll och reinvestering är anläggningarnas tillstånd och deras användning.
Behovet ökar beroende på hur mycket
anläggningens tillstånd har förändrats.
Underhållsbehovet ökar progressivt vid
långvarig nedbrytning utan korrigerande underhåll. Slutsatsen är att tillståndet
för väganläggningarna är stabilt, medan
det försämrats under en lång följd av år
för järnvägsanläggningarna.
Vi lägger större vikt vid förebyggande
underhåll, eftersom det ger ett robustare
system med lägre behov av avhjälpande
underhåll till följd av fel. Detta minskar
de störningar i trafiken som medför
stora samhällskostnader.
Väg
Att vägytan är jämn och hel är viktigt
för såväl trafikanter som transporter.
Vägytan är också normalt den del av
vägen där förslitningen (nedbrytningen)
är mest påtaglig. Det beror bland annat
på trafikbelastning, klimatpåverkan och
ålder. Vägytans tillstånd mäts regelbundet, och vid mätningarna registreras
data om ett antal egenskaper, bland annat ojämnheter. Det som påverkas mest
negativt av ojämnheter är fordonskostnader, restid och komfort.
Ojämnheter beskrivs dels längs,
dels tvärs vägen. Ojämnheter i längsled
beskrivs med ett index, IRI (International Roughness Index). En ny väg har
ett IRI-värde på cirka 1, och ett högre
värde anger större ojämnhet. Tvärs

vägen beskrivs ojämnheter som spårdjup
och kantdjup. Spårbildning beror på att
tung trafik deformerar vägytan eller
att dubbdäck nöter ner slitlagret, och
det är ofta en kombination av dessa två.
Kantdjup uppstår när trafiken deformerar vägen nära beläggningskanten och
indikerar brister hos vägens strukturella
egenskaper.
Trafikverket har sedan 2012 en
fastställd underhållsstandard för
tillståndet på belagda vägar som är uttryckt i tillståndsmåtten IRI, spårdjup
och kantdjup. Standarden beskriver det
tillstånd vid vilket underhållsåtgärder
bör sättas in och den är baserad på samhällsekonomiska bedömningar. På vägar
med högre hastighet och trafikmängd
ställs hårdare krav på jämnhet, spår och
kantdjup. Gränsvärden avser vägytan,
men orsaken till ett visst tillstånd kan
ligga längre ner i konstruktionen. De
åtgärder som är aktuella för att förbättra
tillståndet måste därför vara inriktade
på vägkonstruktion och vägyta. En väg
som uppfyller underhållsstandarden har
lägre samhällsekonomiska kostnader,
men trafikanter behöver nödvändigtvis
inte uppfatta den som en bra väg.
Tillståndsmåtten och utfallet mot
underhållsstandarden beräknas för varje
100-tal meter väglängd. Eftersom det
sällan är ekonomiskt eller praktiskt att
åtgärda så korta sträckor som 100 meter,
kan den redovisade längden inte likställas med den väglängd som bör åtgärdas
vid avvikelse mot underhållsstandarden.
Andelen väg som uppfyller standarden har ökat något under året. De
senaste årens trend är att storstadsvägar
har en positiv utveckling, vilket beror på
en medveten prioritering av dessa vägar.
Tillståndet för övriga stamvägar har

DIAGRAM 29

Utvecklingen av avvikelse från underhållsstandard,
fördelat på leveranskvaliteternas vägtyper, procent
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Trafikverket genomför åtgärder som
består av en mix av förebyggande och
avhjälpande underhåll och reinvesteringar, och vi arbetar för att hitta rätt
balans. Prioriteringarna inom järnvägen
har inneburit en inriktning av åtgärder
på storstäder och större stråk, eftersom
det är där vi får bäst effekt i form av ökad
robusthet och bättre punktlighet.
För att skapa bättre förutsättningar
att genomföra planerade åtgärder i
spår har Trafikverket infört så kallade
servicefönster, med tider för åtgärder
i spår helt utan trafik. Det innebär att
vi kan paketera och genomföra flera
åtgärder samtidigt, utföra dem på ett
säkert sätt och samtidigt minska antalet
störningar för trafiken. En annan åtgärd
för att minska störningarna i trafiken är
att vintertid ha höjd snöberedskap och
reducerad trafik. Det är bättre att få tåg
kommer fram i tid än att många blir försenade. För att kunna göra ännu bättre
prioriteringar på järnväg arbetar vi med
ett långsiktigt koncept för upprustning
där vi utgår från riskbedömningar per
stråk, med fokus på att uppnå leveranskvaliteterna. Slutresultatet ska bli

Vägnätslängd som avviker från underhållsstandard
år 2014, avseende spårdjup, ojämnhet (IRI) och kantdjup
fördelat på leveranskvaliteternas vägtyper, km
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DIAGRAM 30

Ojämnheter, IRI

12

försämrats något. För pendlingsvägar
är trenden att tillståndet är oförändrat
eller något förbättrat. Övriga vägtyper
har en svagt positiv utveckling, men
förbättringen är så liten att den inte är
statistiskt säkerställd.
För de lägre trafikerade vägtyperna
är det ojämnheter (IRI) som dominerar
utfallet mot underhållsstandarden. På
storstadsvägar, övriga stamvägar och
pendlingsvägar är det framför allt spårdjup som orsakar utfall mot underhållsstandarden.

Storstadsvägar

Övriga
stamvägar

Pendling och
Övriga för näringsservicevägar viktiga
livet utpekade
för kollektivtrafik
viktiga vägar

Övriga
lågtrafikerade
vägar

0

Storstadsvägar

Övriga
stamvägar

Pendling &
servicevägar prio
för kollektivtrafik

Övriga för näringslivet utpekade
viktiga vägar

Övriga
lågtrafikerade
vägar
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en prioriteringsmodell och ännu säkrare
prioriteringar.
Uppmätta tekniska tillståndsparametrar är en viktig del i Trafikverkets
tillståndsbedömning. Det är dock många
parametrar som tillsammans beskriver anläggningens tillstånd, och det
pågår ständigt en utveckling av dessa
parametrar för att vi ska kunna göra en
helhetsbedömning av anläggningen. Det
är dock ännu inte möjligt att redovisa
denna helhetsbedömning.
Det totala antalet anmälda fel per
spårkilometer ökade under 2014 på alla
bantyper utom banor med ringa eller

ingen trafik. Ökningen av antalet fel kan
till viss del förklaras av att ändringar i
rapporteringsrutinen har medfört en ökad
noggrannhet vid inrapporteringen av fel.

Trafikledning, trafikinformation och övrig drift
Trafikverket satsar på att förbättra
trafik- och störningsinformationen till
resenärer, trafikanter och godstransportörer. Om störningar uppstår är det
viktigt att trafikinformationen är snabb
och användbar. Den ska vara lättillgänglig för alla, på användarnas villkor.

DIAGRAM 31

DIAGRAM 32

Anmälda fel per spårkilometer fördelat på bantyp
2010

2011

2012

2013

En del i det är att fortsätta utveckla
trafikslagsövergripande övervakning
och styrning av både anläggningarna och trafiken. Vi har också infört
radiokommunikationssystemet Rakel i
de operativa trafikledningarna. Det används för kommunikation med ”blåljus”
vid större olyckor och kriser.
Vi har nya samarbeten med operatörer som Skånetrafiken och SJ. Skånetrafikens medarbetare arbetar från
vår trafikcentral i Malmö och vi har på
försök samlokaliserat vår nationella operativa trafikledning med motsvarande
funktion hos SJ.

Verksamhetsstyrning trafikledning, trafikinformation
och övrig drift, miljarder kronor
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Trafikinformation till
medborgare och näringsliv

Trafikverket har under 2014 tagit fram
en målbild och ett förslag till hur trafikledningen ska utvecklas fram till 2025.
Förslaget ger nya möjligheter för trafikinformation, till exempel att dra nytta av
de stora mängder data som numera finns
genom sensorer i fordon och interaktiva
tjänster. Vi ser också stora möjligheter
i att i större omfattning arbeta trafikslagsövergripande och att utveckla vår
trafikinformation för godstrafiken på
järnväg.
Parallellt med detta framåtsyftande
arbete har vi fortsatt införa nationella
och ändamålsenliga arbetssätt inom den
operativa verksamheten, bland annat för
den operativa ledningen när det gäller
att dra nytta av synergier mellan väg
och järnväg. I Malmö har vi etablerat
ett samarbete med Skånetrafiken som
innebär att medarbetare från Skånetrafiken finns i vår trafikcentral. Vi ser
stora fördelar med detta, bland annat när
ersättningstrafik ska sättas in och när
trafikinformation ska spridas. Vi har också på försök etablerat en samlokalisering
med vår nationella operativa ledning och
motsvarande funktion inom SJ.
Våra stödsystem för annonsering
inom järnväg har anpassats för att bättre
motsvara resenärernas behov i pendeltågstrafiken, eftersom Trafikverket i
december 2014 tog över trafikinformationen för SL:s pendeltåg.
Under året har vi påbörjat en förändring som innebär att vi på samtliga
stationer enbart ropar ut avgångar med
trafikförändringar och samtidigt skapar
utrymme för att börja ropa även på
engelska. Förändringen kommer att
ske etappvis, i takt med att vi etablerar
så kallade pratorer på våra plattformar
(interaktiva terminaler där informationen kan läsas upp på begäran). Genom
förändringen säkrar vi likartad information på alla stationer och vi underlättar
för resenärer som inte förstår svenska.
Samarbetet med tjänstebranschen har
fortsatt och under året har vi etablerat
ett så kallat API (Application Program
Interface) som gör våra data lättillgängliga för tjänsteutvecklare. Responsen från
branschen har varit mycket positiv.
Media är en viktig kanal för att vid en
störning snabbt nå ut med trafikinformation, bland annat via tidningarnas webb-

Tabell 28
Verksamhetsvolym och leveranser för trafikledning, trafikinformation och
övrig drift, miljoner kronor
2012

2013

2014

Leveranser
Trafikinformation till medborgare och näringsliv
Väg
Järnväg
Summa trafikinformation till medborgare och näringsliv

38

33

24

150

149

150

188

182

175

186

Övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik
Väg

134

174

Järnväg

837

829

791

971

1 003

977

765

749

693

82

134

109

848

883

802

Summa övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik
Övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift
Väg
Järnväg
Summa övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift1
El och telekommunikation infrastruktur
Väg

183

171

202

Järnväg

362

354

484

Summa el- och telekommunikation infrastruktur
Summa verksamhetsvolym trafikledning, trafikinformation och övrig drift

546

524

686

2 552

2 592

2 640

Finansiering
Anslag
- 1:2 ap.1.1 Drift och underhåll av vägar (tidigare år 1:1 ap.16.3)

1 087

1 106

1 086

- 1:2 ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (tidigare år 1:2 ap.10.2)

1 416

1 448

1 488

- 1:11 ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

2

Bidrag

10

1

1

Intäkter av avgifter och övriga intäkter

39

37

64

2 552

2 592

2 640

Summa finansiering
1

Innefattar exempelvis drift av färjor och ATK

sidor. Ett nytt arbetssätt har etablerats
där vi vid störningar sprider informationen via e-post direkt från våra trafikcentraler till alla medier som så önskar.
Arbetssättet har visat goda resultat.

Övervakad och styrd väg- och
järnvägstrafik
Förändringstakten har fortsatt varit hög
under året när det gäller att säkerställa
en trafikslagsövergripande verksamhet
baserad på gemensamma processer och
enhetliga nationella arbetssätt. Samtidigt har vi arbetat med att ständiga
förbättringar ska bli en naturlig del av
verksamheten. Nya och vidareutvecklade processorienterade arbetssätt har
införts i den operativa verksamheten, för
att säkerställa den regionala och nationella operativa ledningen och eldriftövervakningen som etablerades 2013.
Projektet Operativ ledning startade i
början av 2014 med syfte att förbättra de

operativa ledningarnas förutsättningar
att hantera störningar snabbare och
effektivare och att kunna arbeta med
större framförhållning. Projektet arbetar med både arbetssätt och systemstöd.
Den 1 oktober 2012 inrättades en nationell och fyra regionala operativa ledningar med ansvar för både väg och järnväg. Huvuduppgiften är att samordna
och besluta om hantering av avvikelser,
både i trafiken och i anläggningen. Processbeskrivningar och rutiner har sedan
uppdaterats vid några tillfällen, men den
stora bristen har varit avsaknaden av ett
ledningsstödsystem som ger
•

en samlad lägesbild för väg och
järnväg

•

effektiv kommunikation med
andra operativa ledningar,
produktionsplatser och externa
parter

•

möjlighet för uppföljning och
utvärdering av arbetet.
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Projektet Operativ ledning har fortsatt
att utveckla processen och arbetssättet
genom att ta fram en handbok i stabsmetodik. Handboken är en fördjupning
och konkretisering av metodiskt arbete
med störningshantering som är effektivt,
skapar en samlad lägesbild, är tydligt
mot omvärlden och ger förutsättningar
för ständig förbättring. Projektet har
också förfinat processer och arbetssätt,
bland annat genom nationell harmonisering och bättre metoder för att förmedla
beslut från operativa ledningar till
produktionsplatser, så kallade aktionsplaner. Under hösten har vi startat ett
arbete med att förbättra och förtydliga
metoderna för riskhantering. Under året
har två utbildningar genomförts där
personal från de operativa ledningarna
och chefer för övrig operativ personal
har deltagit.
Arbetet med ett operativt ledningsstödsystem syftar till att påbörja en
anskaffning senvåren 2015, och att
införa det i den operativa verksamheten
under 2016. Under våren genomfördes en
informationsflödeskartläggning och en
utredning kring behovet av trafikslagsövergripande lägesbilder som ett underlag för att gå vidare med att specificera
det tänkta systemstödet. Ett demonstrationsprojekt har också genomförts, där
en prototyp till ett ledningsstödsystem
har tagits fram. Den har använts i labbmiljö för att testa och utvärdera effekterna av ett systemstöd, vilket har gett
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mycket bra erfarenheter som kommer
att användas när det framtida systemets
kravspecifikation tas fram.
Under hösten har arbetet med att
ta fram en systemarkitektur för ett
operativt ledningsstödsystem börjat. Där
ska de it-mässiga kraven utredas, liksom
kopplingen till andra system som man
behöver utbyta information med. Arbetet med att ta fram en kravspecifikation
för anskaffning har också startat.
Projektet har också infört radiokommunikationssystemet Rakel i de operativa ledningarna. Rakel används främst
för kommunikation med ”blåljus” i
krissammanhang och vid större olyckor.
Det är också ett reservsystem för intern
kommunikation. I projektet ingår att
se till att de operativa ledningarna har
ändamålsmässiga lokaler och utrustning
för sitt arbete.

Övervakad och styrd
järnvägs- och väganläggning
samt övrig drift
Eldriftledningen för järnväg har fortsatt
att utvecklas nationellt efter förra årets
sammanslagning från åtta till två orter:
Göteborg och Gävle. Avbrottsplaneringen för arbeten i kraftförsörjningsanläggningarna har under året tagits över helt
i egen regi på de båda produktionsplatserna. Utbildningar har startat för ett
flertal nationella eldriftingenjörer som
ska kunna styra och övervaka samtliga
åtta övervakningsområden.
Anläggningsövervakningen som
tidigare fanns på åtta orter slogs under
2013 samman till fyra orter – en i varje
trafikledningsområde. Varje trafikledningsområde har nu kapacitet att
övervaka större och mer komplexa
anläggningar, för att säkerställa hög
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tillgänglighet för trafiken. Under 2014
har utvecklingsarbetet fortsatt mot en
trafikslagsövergripande övervakning där
väg- och järnvägsanläggningar övervakas samordnat.

Om- och nybyggnadsåtgärder
Transportsystemet är i ständig utveckling för att möta nya krav från användarna. Vi bygger om och bygger nytt i
både väg- och järnvägssystemen, men vi
måste också se till att systemen används
effektivt.
De åtgärder som ska genomföras i
transportsystemet bestäms i såväl de
regionala transportplanerna som den
nationella planen. Vi arbetar med ett
stort antal större ombyggnads- och
nybyggnadsprojekt över hela landet. De
befinner sig i olika skeden och vi redovisar kort om några av de större pågående
projekten.
Vi genomför också ett stort antal
mindre investeringsåtgärder som i hög
grad bidrar till både effektivisering och
trimning av transportsystemet kopplat till miljö, tillväxt och klimat. Dessa
bidrar väsentligt till att de transportpolitiska målen uppnås.
Verksamhetsvolymen för om- och
nybyggnad var något lägre 2014 än 2013.
Verksamheten avgörs av vad som ingår i
den nationella planen och i länsplanerna
och av vilka anslag och låneramar som
avsätts i regleringsbrevet. Den påverkas
också av eventuella förskjutningar i tid för
projekten, föranledda av hur projekten går.
Tabell 29 visar investeringar på såväl
väg som järnväg, både i den nationella
planen och i regionala planer. Den totala
verksamhetsvolymen ligger på samma
nivå som 2013. Inom väg har framför allt
åtgärdskategorierna kollektivtrafik och
korsningar med järnväg minskat, medan
åtgärdskategorierna för bärighet och
gång- och cykelvägar har ökat. Inom
järnväg har framför allt åtgärdskategorierna enkelspår, korsningar med järnväg,
stationer och spår minskat, medan
åtgärdskategorierna dubbelspår eller flerspår, miljöåtgärder, broar, trafikstyrning
och tele- och radioanläggningar har ökat.
Trafikverket har från 2013 skyldighet att lösa in en fastighet eller en del av
en fastighet om fastighetsägaren begär
det, under vissa omständigheter, även
om det ännu inte finns någon gällande
väg- eller järnvägsplan. Under 2014 har

Tabell 29
Verksamhetsvolym för om- och nybyggnadsåtgärder per åtgärdskategori, i miljoner kronor i löpande priser
Åtgärdskategorier

2012

2013

2014

Bärighet

1 254

1 343

1 534

Flerfältsväg

4 677

3 930

3 491

Motorväg

4 368

3 746

3 482

Gång- och cykelväg

273

214

375

Kollektivtrafik

496

330

108

Korsningar med järnväg

415

308

213
350

Cirkulationsplatser och korsningar

510

489

Miljöåtgärder väg

227

313

316

Klimatsäkring

169

151

144

Trafikstyrning

28

66

71

690

628

1 277

13 108

11 517

11 361

6 637

5 609

6 155

Enkelspår

348

321

146

Korsningar järnväg

130

138

87

73

86

114

Mötesstationer och -spår

942

713

643

Stationer

606

619

382

Terminaler och anslutningsstationer

153

212

224

Kraftförsörjning

349

442

338

Spår

751

357

228
355

Övrigt väg
Summa om- och nybyggnadsåtgärder väg
Dubbelspår eller flerspår

Miljöåtgärder järnväg

Broar

81

209

Signalanläggningar

125

140

145

Trafikstyrning

134

258

326

Tele- och radioanläggningen
Övrigt järnväg

77

82

172

995

386

403

Summa om- och nybyggnadsåtgärder järnväg

11 402

9 572

9 719

Summa verksamhetsvolym om - och nybyggnadsåtgärder

24 509

21 089

21 080

Finansiering
Anslag
- 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar (tidigare år 1:1 ap.16.1)

6 656

5 667

5 190

- 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (tidigare år 1:1 ap.16.2)

1 644

1 849

1 752

- 1:2 ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (tidigare år 1:1 ap.16.5)

1 503

1 585

1 761

- 1:1 ap.5.2 Järnvägsinvesteringar (tidigare år 1:2 ap.10.1)

5 914

4 804

6 845

- 1:10 ap.5 EU-stöd, TEN

212

393

309

- 1:11 ap.6 Trängselskatt Stockholm del till Trafikverket

550

506

307

0

494

735

- 1:14 ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Lån väg

324

-303

697

Lån järnväg

3 175

1 803

1 158

Bidrag väg

1 420

790

384

Bidrag järnväg

891

1 458

709

Intäkter av avgifter och övriga intäkter Väg

908

1 014

520

Banavgifter, järnväg
Övriga intäkter av avgifter och ersättningar, järnväg
Summa finansiering

18 ärenden med begäran om tidig inlösen
kommit in till Trafikverket. Inlösen har
medgetts för 10 ärenden och för 7 av
dessa har förhandlingarna slutförts. Den

225

329

0

1 087

698

713

24 509

21 089

21 080

totala inlösenkostnaden för dessa 7 är
25,6 miljoner kronor. I ett ärende pågår
handläggning, och det finns inget beslut
om inlösen.
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Uppföljning av nationell plan
Nationell plan omfattar följande investeringsområden:
•

namngivna investeringar

•

åtgärdsområdena trimning
och effektivisering samt
miljöåtgärder

•

medel för bärighetssatsningar
på väg

1,4 kilometer lång järnvägsbro vid
Årsta. Med Citybanan fördubblas
tågkapaciteten och tågen kan gå
tätare och punktligare. Projektet fortsätter att gå mycket bra.
Tunneln är öppen från norr till
söder och nästan helt färdigsprängd. Sänktunneln är färdigbyggd och kajerna på Riddarholmen och Söder Mälarstrand har
återställts. Installationsarbetena
i tunneln och på stationerna är
i full gång. Entrébyggnaden på
Odenplan har öppnats för tunnelbaneresenärerna.

flera större åtgärder färdigställts. Omoch nybyggnaderna är koncentrerade
till storstadsområden, övriga stamvägar
samt banor för gods- och persontrafik.
Pågående större investeringar

Totalt har investeringar gjorts för
15 369 miljoner kronor i prisnivå 2013-06
under 2014 netto inom investeringsområden i tabell 30. Det innebär att
Trafikverket under 2014 har förbrukat
motsvarande cirka 110 procent av planens finansiella utrymme för de angivna
områdena sammantaget. Områdena
följer planen för 2014 ganska väl, utom
åtgärdsområdet trimning och effektivisering för tillväxt och klimat, där utfallet
är betydligt större än planens nivå.
Tabell 31 visar fördelningen mellan olika typer av vägar och banor för
de namngivna objekt i nationell plan
respektive länsplaner som öppnats för
trafik under 2011–2014. Under 2014 har

Ett stort antal investeringsprojekt pågår
över hela landet, i olika skeden, från
planläggningens tidiga skeden till produktion. Trafikverket följer prioritetsordningen i den nationella planen. Under
2014 har vi fastställt 126 vägplaner och
11 järnvägsplaner. Av dessa har 26 planer
överklagats till regeringen.
Tabell 32 visar hur de större investeringsprojekten har framskridit under
2014. Beskrivningen avslutas med en
tabell som redovisar prognosen för de
aktuella projekten i förhållande till
nationell plan för transportsystemet.
Prognoserna anges i prisnivå 2013-06
för att de ska vara jämförbara med de
aktuella värdena i planen.
För de objekt som pågår (öppnas för
trafik efter 2014) är läget följande:
•

E4 Förbifart Stockholm är en
ny sträckning för E4 väster om
Stockholm. Arbetsplanen, som
talar om var Förbifart Stockholm
ska gå och vilka områden den tar
i anspråk, vann laga kraft under
senvåren 2014. I oktober 2014
fattade regeringen beslut om att
frysa produktionen. Tillståndsoch planeringsarbetet fortsatte
dock och i december 2014 meddelade mark- och miljödomstolen miljödomar med verkställighet. Också det var en viktig
milstolpe för projektet. Frysningen upphävdes den 1 januari
2015 varvid produktionen kunde
återupptas.

•

Citybanan är en 6 kilometer lång
pendeltågstunnel under centrala
Stockholm, med de två nya stationerna City och Odenplan samt en

Tabell 30
Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan, miljoner kronor Prisnivå 2013
Namngivna investeringar
Järnväg

Bärighet & tjälsäkring

Väg

Järnväg

Trimning och effektivisering för tillväxt och klimat

Väg

Järnväg

Miljöinvesteringar

Väg

Järnväg

Summa

Väg

Volym tom 2014, mnkr prisnivå 2013
utfall

7 268

4 579

0

1 218

816

1 189

89

210

15 369

Summa plan 2014–2025 tom 2014 1)

7 251

4 437

0

1 250

329

314

120

320

14 021

100,2%

103,2%

97,5%

247,9%

378,6%

74,3%

65,6%

109,6%

Andel av plan tom 2014 enligt utfall
(procent)
1)

Exklusive kostnader för FUD (forskning, utveckling och demonstration), Planering och stöd, Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbron. 					
				
Driftbidrag till luftfart samt räntor och återbetalning av lån och kostnader för Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet.

Tabell 31
Leveranser för om- och nybyggnadsåtgärder, löpande prisnivå, miljoner kronor
Nationell plan &
regional plan vägobjekt

Storstadsområde

2011

2013

- namngivna
objekt i nationell
plan

0

370

- namngivna
objekt i regionala
planer

1 777

0

Nationell plan banobjekt

- namngivna
objekt i nationell
plan

52

2012

Övriga stamvägar

496

2014

2011

2012

2013

2014

2 774

1 237

9 416

1 881

195

0

0

69

Banor i storstad

Banor som bildar strörre sammanhängande stråk

2011

2012

2013

1 083

10 343

1 488
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Pendlings- och servicevägar
inklusive kollektivtrafik

2014

2011

2012

2013

2 281

3 217

107

2014

2011

2012

0

0

212

0

2013

886

Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar

Övriga statliga vägar

2014

2011

2012

2013

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

0

0

816

371

0

34

0

0

0

Banor för övrig viktig gods-och
persontrafik
2011
0

2012

2013

8 697

3 895

2014

2014

Banor med mindre trafik

2014

Banor med ringa eller ingen
trafik

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

0

0

956

4 082

0

240

0

117
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Tabell 32
Prognos för större investeringsobjekt jämfört med totalkostnad inkl. medfinansiering i Nationell plan för
transportsystemet 2014–2025
Projekt

Väg
Järnväg

Byggstart

Öppnas för trafik

Total kostnad enl.
plan inkl ev. medfinansiering Prisnivå
2013 (mnkr)

Prognos
2014-12-31
prisnivå 2013
(mnkr)

Prognos/Plan

Utfall t.o.m.
2014-12-31
Löpande pris
(mnkr)

Citybanan

J

2009

2017

19 556

19 556

100%

16 219

Förbifart Stockholm

V

2014

Prel 2024

31 471

31 731

101%

2 688

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet
(Mälarbanan)

J

2016 och
efter 2025

13 904

13 904

100%

2 747
8 554

2011 (Yttre
delen)

E20 Norra länken

V

2006

2015

8 973

8 897

99%

E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station)1

V

2010

2019

710

667

94%

495

ERTMS Utveckling

J

2008

2016

2 034

2 115

104%

1 553

Hallandsås

J

Omstart
2003
(1992)

2015

11 855

11 855

100%

11 216

E4 Sundsvall

V

2011

2014

4 733

4 833

102%

4 377

ERTMS Korridor B

J

2015

2020

5 192

5 900

114%

49

98 428

99 458

101%

47 898

Summa
1.

För objektet E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station) ingår bara statens kostnader i redovisningen, då statens andel utgör en liten del av objektets totala kostnad.

•

Projekt Mälarbanan är en utbyggnad av järnvägen från två
till fyra spår från Tomteboda till
Kallhäll nordväst om Stockholm,
en sträcka på cirka 20 kilometer.
Pendeltågen separeras från övrig
tågtrafik, vilket ger möjlighet till
tätare turer, bättre punktlighet
och kortare restid. Banan byggs
ut i två etapper, och den första
etappen pågår för fullt och ska
vara klar 2016. Den andra etappen befinner sig i planeringsskedet. I den ingår bland annat
bygget av en 1 kilometer lång
järnvägstunnel genom centrala
Sundbyberg.

•

Norra länken i den norra delen av
Stockholm är en del av Europavägnätet och en förbindelse med
Baltikum i Värtahamnen. Den
ger minskad trafik och bättre
miljö i innerstaden. Delen Norrtull– Frescati–Värtan invigdes
den 30 november 2014, ett år
tidigare än beräknat.

•

E4/E20 Tomteboda–Haga Södra
ingår i projektet Norra länken.
Det är ett av Sveriges mest
trafikerade vägavsnitt och här
planeras en helt ny stadsdel, Hagastaden, med 6 000 lägenheter,
50 000 arbetsplatser och ett nytt
universitetssjukhus i Solna. Planerade åtgärder ger ytterligare
kapacitet och bättre trafikgenomströmning, vilket minskar
risken för köer och trängsel i
Norra länken. Våren 2015 öppnar
sträckan söderut mellan Norrtull
och Tomteboda.

•

Projekt Hallandsås är två 8,7
kilometer långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås.
Med tunneln ökar kapaciteten
över Hallandsås från 4 tåg per
timme till 24, och den ger möjlighet till fördubblad godsvikt.
Båda tunnlarna är nu färdiga,
och arbetet med järnvägsinstallationer har inletts. Tunnlarna
öppnas för trafik i december
2015.

•

Projekt E4 Sundsvall förbättrar
framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på en 20 kilome-

ter lång sträcka från Myre till
Skönsberg, inklusive bro över
Sundsvallsfjärden. Bron är Sveriges näst längsta vägbro, och det
största brobygget i Europa under
decenniet. Projektet invigdes
i december 2014, ett knappt år
före ursprunglig tidplan. Under
2015 återstår planterings- och
återställningsarbeten samt
färdigställande av en ny anslutningsväg.
•

För signalsystemet ERTMS
lämnas separat redovisning till
regeringen.
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•

Utöver de pågående objekten som redovisas i tabell 32 pågår utredningar och
projektering på ett antal större objekt.
Nedan följer några exempel:
•

Ostlänken omfattar drygt 15 mil
ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping – en del av en ny stambana
mellan Stockholm och Göteborg.
Under 2014 inleddes arbetet med
systemhandlingar och projektering för Ostlänkens järnvägsplaner. I slutet av året skickades
ansökan in till regeringen om
tillåtlighet enligt miljöbalken.

•

Tvärförbindelse Södertörn är en
ny förbindelse mellan väg 73 i
Haninge och E4/E20 i Huddinge. Under 2014 påbörjades
planeringen av förbindelsen, som
ska knyta ihop tre av de regionala stadskärnor som pekas ut i den
regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen 2010 och på
så sätt skapa förutsättningar för
en hållbar tillväxt för Södertörn,
för både resande och gods.
Projekt Göteborg–Borås omfattar en 6 mil ny dubbelspårig
höghastighetsjärnväg mellan
Västsveriges två största städer.

Den nya järnvägen ska stärka
kommunikationerna inom Västsverige och knyta regionens två
största städer närmare varandra.
Under 2014 inleddes arbetet med
järnvägsplan, lokaliseringsutredningar, åtgärdsvalsstudie och
trafikutredning.
•

Västsvenska paket innehåller
flera stora och små projekt. De
två största är:
-

Marieholmsförbindelsen –
en vägtunnel under och en
järnvägsbro över Göta älv

-

Västlänken – en cirka 8

Tabell 33
Objekt öppnade för trafik år 2014, miljoner kronor, prisnivå år 2013-06
Uppföljning med NPI
Bedömd kostnad i underlag till senast föreliggande regeringsbesluts
(inkl produnktionsstöd
och omräknat med NPI)

Bedömd totalkostnad
vid byggstartbeslut
(inkl produktionsstöd
och omräknat med
NPI)

Slutkostnad efter
genomförande (inkl
produktionsstöd och
omräknad med NPI)

Objektnamn/Åtgärdsnamn

Typ av investering

Gällande plan vid byggstart

ERTMS, Västerdalsbanan

Järnväg

NTP 2004 - 2015

84

88

106

Kalix-Morjärv-Boden, elektrifiering och upprustning
samt Haparanda-Kalix, ny bana

Järnväg

NTP 2004 - 2015

2 899

3 642

3 721

E18 Hjulsta-Kista*

Motorväg

NTP 2004 - 2015

2 497

3 278

2 604

E18 Trafikplats Kallhäll

Motorväg

NTP 2004 - 2015

48

56

49

E22 Rolsberga-Fogdarp

Motorväg

Länsplan 2010-2021

231

198

194

Väg 108 Holmeja-Klågerup

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

Länsplan 2010-2021

115

104

136

Väg 268 Vallentuna C

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

Länsplan 2010-2022

242

242

335

Väg 76 Förbifart Norrtälje, etapp 1 och 2

Landsbygds- eller tätortsväg

Länsplan 2010-2021

314

399

333

Objekt öppnade oktober-december 2014 följs upp 2015
Väg 55 Valla - Flen

Landsbygds- eller tätortsväg

Väg 55 Yxtatorpet - Malmköping

Landsbygds- eller tätortsväg

Väg 161 Tpl Torp

Landsbygds- eller tätortsväg

Väg 61 Klätten - Åmotfors

Landsbygds- eller tätortsväg

Falun, resecentrum

Järnväg

Pågatåg Nordost

Järnväg

Väg 293 vid Norra Amsberg

Landsbygds- eller tätortsväg

Väg 372 Skelleftehamn delen Risbergskorsningen

Landsbygds- eller tätortsväg

Gustavstorp-Rude

Landsbygds- eller tätortsväg

E18 Västerås-Sagån

Motorväg

E22 Sölve - Stensnäs

Motorväg

E20 Trafikplats Almnäs

Motorväg

E4 Sundsvall

Motorväg

Farled till Gävle

Sjöfart

* Istället för investeringsindex väg har ett projektspecifikt index använts.
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Objektet är ett samverkansprojekt med Sjöfartsverket och Gävle hamn. Objektet har genomförts för att
höja säkerheten och kapaciteten i inseglingsleden till Gävle. Den fördjupade och breddade farleden med
Sveriges modernaste utmärkning invigdes i juni 2014. Arbetet med efterkontroller enligt miljödom samt
vissa justeringsåtgärder fortsätter under 2015. Uppföljning och återrapportering kommer att ske 2015.

Verksamhetens resultat

Om- och nybyggnadsåtgärder

har därför av kostnads- och
effektivitetsskäl samordnats. Under året har projektering pågått,
liksom förberedelser inför 2015
års entreprenadupphandling.

kilometer lång järnvägstunnel för pendel- och regiontåg
under Göteborg.
•

Projekt Olskroken planskildhet är en av de allra viktigaste
knutpunkterna i det västsvenska
järnvägssystemet. En ombyggnad i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika
nivåer, är nödvändig och kommer att höja kapaciteten och öka
framkomlighet och driftsäkerhet
för all tågtrafik till och från de
anslutande banorna. Olskroken
kommer att ansluta till Västlänken, och de två projekten

Trafikverket följer upp anläggningskostnader och effekter för objekt över
50 miljoner kronor i nationell plan,
respektive 25 miljoner i länsplaner,
och som öppnats för trafik 1 januari–30
september 2014. Objekt som öppnats
under oktober–december följs upp 2015.
Samtliga objekt redovisas i tabell 33 och
ingår i nationell plan för transportsyste-

Uppföljning med investeringsindex för väg- respektive banhållning
Bedömd kostnad i underlag till
senast föreliggande regeringsbeslut (inkl produktionsstöd och
omräknat med investeringsindex
för väg- respektive banhållning)

Bedömd totalkostnad
vid byggstartbeslut (inkl produktions-stöd och omräknat
med investeringsindex för
väg- respektive banhållning)

Slutkostnad efter genomförande (inkl produktionsstöd och omräknat med
investeringsindex för vägrespektive banhållning)

Beräknad NNK i
gällande plan vid
byggstart

Uppföljd NNK med
investeringsindex
för väg- respektive
banhållning

126

114

117

0,30

0,32

4 460

4 343

4 082

0,90

0,91

3 417

3 672

2 725

5,30

7,44

52

56

49

0,80

0,90

249

215

195

-0,50

-0,40

125

106

137

0,40

0,30

262

262

340

1,30

0,80

339

407

339

1,00

1,00

met 2014–2025, 2010–2021 eller Banverkets och Vägverkets tidigare långsiktiga
planer, inklusive beslutade revideringar,
och motsvarande länsplaner. Objektens
slutkostnad jämförs med kostnaden i underlag till regeringsbeslut som närmast
föregick byggstarten. Den samhällsekonomiska lönsamheten följs upp genom
att nettonuvärdeskvoten (NNK) räknas
om genom att kostnaden i plan ersätts
med slutkostnaden.
Uppföljningen av anläggningskostnaden med investeringsindex för vägoch banhållning för de åtta objekt som
öppnats för trafik visar att fem objekt
är billigare, två objekt är dyrare och ett
objekt har oförändrad kostnad jämfört
med planen. Totalkostnaden för samtliga
objekt minskade med cirka 12 procent
mellan plan- och slutkostnad efter
prisnivåjustering med investeringsindex
för väg- och banhållning. Motsvarande
kostnadsförändring med nettoprisindex
är en ökning med cirka 16 procent.
•

ERTMS, Västerdalsbanan: Syftet
var att utgöra pilotbana för
trafikledningssystemet ERTMSR på lågtrafikerade banor. Den
främsta nyttan ligger i minskade
kostnader för drift och underhåll. Åtgärden har i stort sett
genomförts enligt planen. Slutkostnaden på 117 miljoner kronor
är en minskning med 7 procent
jämfört med planen. Sammantaget ger detta att nettonuvärdeskvoten ökar något, från 0,3 till
0,32.

•

Kalix–Morjärv–Boden, elektrifiering och upprustning samt
Haparanda–Kalix, ny bana:
Syftet var att öka konkurrenskraften samt minska utsläpp
och olyckor. Åtgärden innebar
elektrifiering och uppgradering
av Boden–Kalix–Morjärv med
större lastprofil, högre axellast,
nya och förlängda mötesstationer, ny bana Kalix–Haparanda
samt ett nytt trafikstyrningssystem. Fler mötesstationer byggdes
och ett modernare trafikstyrningssystem infördes, jämfört
med planen. Slutkostnaden på
4 082 miljoner kronor är en
minskning med 8 procent jämfört med planen och medförde
att NNK ökade från 0,9 till 0,91.
Ett modernare trafikstyrningssystem ger högre nytta än i kalkylen, men lägre trafikering ger
förmodligen lägre total nytta.

•

E18 Hjulsta–Kista: Syftet var att
öka framkomlighet och trafiksä-

Trafikverkets årsredovisning 2014

55

Verksamhetens resultat

Om- och nybyggnadsåtgärder

kerhet, minska bullerstörningar
i bostäder och grönområden,
öka tillgänglighet till grönområden och bidra till regional
utveckling. Åtgärden innebar
en ombyggnad av E18 mellan
Hjulsta och Kista med ny sträckning över Järvafältet mellan
Rinkeby och E4 vid trafikplats
Kista. De två överdäckningarna
i Rinkeby och Tensta ingick
inte i den ursprungliga planen,
och kostnaden inkluderas inte i
slutkostnaden på 2 725 miljoner
kronor, cirka 20 procent lägre än
i planen, vilket ökade NNK från
5,3 till 7,44. Åtgärden genomfördes enligt planen, och effekterna
antas därför vara oförändrade.
•

56

E18 Trafikplats Kallhäll: Syftet
var att förbättra trafiksäkerhet
och framkomlighet genom att
flytta trafik från Enköpingsvägen mellan Rotebroleden och
Kallhällsleden till E18. Åtgärden
innebar en ombyggd trafikplats
som tidigare endast hanterade
trafik till och från Stockholm.
Trafikplatsen hanterar nu även
trafik till och från Enköping.
Åtgärden har i stort sett genomförts enligt planen. Slutkostnaden på 49 miljoner kronor
är 5 procent lägre än i planen,
vilket ökar NNK från 0,8 till 0,9.
Åtgärden har genomförts enligt

Trafikverkets årsredovisning 2014

roende på förändrade korsningslösningar. Detta medförde att
NNK minskade från 0,4 till 0,3.
Det är oklart hur de förändrade
korsningslösningarna påverkat
nyttan.

planen, och effekterna antas
därför vara oförändrade.
•

•

E22 Rolsberga–Fogdarp: Syftet
var att öka framkomligheten och
trafiksäkerheten, binda samman
Skåne och underlätta arbetspendling med 3,5 kilometer ny
väg, varav 3 kilometer motorväg
samt en trafikplats i ny korsning
med väg 17. Slutligen byggdes
trafikplatsen samt 4,7 kilometer
motorväg med förbifart Fogdarp
i ny sträckning men i befintlig
korridor. Kostnaden blev 195
miljoner kronor, vilket är 22
procent lägre än i planen. Minskningen av anläggningskostnaden
höjer NNK från -0,5 till -0,4.
En längre åtgärdad sträcka ger
större nyttor än i kalkylen.
Väg 108 Holmeja–Klågerup:
Syftet var att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.
Åtgärden innebar att 5 kilometer
befintlig sträckning byggdes om
till mötesfri landsväg. Dessutom
sanerades utfarter, korsningar
och nya lokalvägar; korsningarna mot Sturups flygplats och
Klågerup byggdes om till cirkulationsplatser och korsningen vid
Hyby kyrka blev en trafikplats.
Slutkostnaden på 137 miljoner
kronor är en ökning med 10
procent jämfört med planen, be-

•

Väg 268 Vallentuna centrum:
Syftet var att minska fördröjningar och köer vid plankorsningen med Roslagsbanan och
närliggande vägkorsningar
genom att lägga väg 268 och
Roslagsbanan i skilda plan och
ersätta den signalreglerade
vägkorsningen med en försänkt
cirkulationsplats. Slutkostnaden
på 340 miljoner kronor är en
ökning med 30 procent jämfört med planen, beroende på
forcerad byggstart. Även utökade
ledningsomflyttningar bidrog
till kostnadsökningen. Detta gav
en minskning av NNK från 1,3
till 0,8. Åtgärden har genomförts
enligt planen, och effekterna
antas därför vara oförändrade.

•

Väg 76 Förbifart Norrtälje,
etapp 1 och 2: Syftet var att
minska restiden för resande på
väg 76, minska störningarna i
tätortens trafiksystem och förbättra trafiksäkerheten genom
tätorten genom att anlägga en
ny väg i västra delen av tätorten.
Eftersom slutkostnaden på 339

Verksamhetens resultat
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Tabell 34
Miljöinvesteringar för att begränsa transportsystemets miljöpåverkan som genomförts under åren 2011–2014
Exempel på åtgärder som som genomförts inom
kategorin miljöåtgärder

2011

2012

2013

2014

Åtgärder för bullerutsatta längs statliga vägar, antal personer

2 324

2 544 varav 945 med
riktade åtgärder

4 779 varav 1 077 med
riktade åtgärder

2 080 varav 1 120 med
riktade åtgärder

Åtgärder för bullerutsatta längs statlig järnväg, antal personer

1 083

5 216 varav 195 med
riktade åtgärder

2 626 varav 748 med
riktade åtgäder

3 226 varav 1 195 med
riktade åtgärder

Åtgärdade slitna vägmiljöer som åtgärdats med riktade miljömedel, antal

5

5

15

6

68

74

72

86

136

252

370

578

Åtgärdade barriärer för djur, antal
Alléer, kulturobjekt och kulturmiljöer inom statlig infrastruktur som restaurerats, upprustats eller fått kvalitetshöjande
åtgärder, antal

miljoner kronor är oförändrad
jämfört med planen är NNK på
1,0 oförändrad. Åtgärden har i
stort genomförts enligt planen,
och effekterna antas därför vara
oförändrade.

Åtgärdsområde: miljö samt
trimning och effektivisering

I den nationella planen finns förutom
de namngivna objekten medel för
åtgärdsområdet ”miljö samt trimning
och effektivisering”. Dessa åtgärder är i
allmänhet mycket kostnadseffektiva och
ger bred och god måluppfyllelse. Tabellerna 34-36 visar exempel på vad som
har slutförts under perioden 2011–2014:
•

åtgärder som begränsar miljöpåverkan

•

åtgärder för trimning och effektivisering av transportsystemet
för tillväxt och klimat.

Riktade fysiska miljöåtgärder för att
begränsa transportsystemets miljöpåverkan har genomförts inom områdena
buller, yt- och grundvatten, förorenade
områden och landskap. Det sistnämnda
omfattar bland annat att restaurera
alléer och kulturobjekt och ta bort barriärer för vatten- och landlevande djur.
Arbetet med åtgärder för att minska
antalet bullerutsatta längs statliga vägar
och järnvägar fortsätter. Utfallet på väg
är lägre än 2013. För järnväg är nivån
högre än 2013.
Åtgärderna 2014 innebar att totalt
2 872 färre personer är utsatta för vägtrafikbuller över riktvärden för buller
inomhus, varav 2 080 vid statliga vägar
och 792 vid kommunala vägar. En skola
med 1 500 elever har också åtgärdats i
Stockholm. På statliga järnvägar innebär
åtgärderna under 2014 att totalt 3 226
personer färre är utsatta för järn-

vägsbuller över riktvärden för buller.
Bullerdämpande åtgärder kan vara både
riktade åtgärder (till exempel bullerskärmar, fasadåtgärder, bullerdämpande
beläggningar och hastighetssänkningar)
och åtgärder som ingår som delar av
större investeringsprojekt.
En åtgärd för att trygga vattenförsörjning har färdigställts under 2014.
På drygt 578 platser har åtgärder
genomförts på alléer och kulturobjekt,
vilket är betydligt fler än 2013. Bland annat har drygt 480 milstenar restaurerats.
Totalt har åtgärder vid 43 alléer genomförts över hela landet, med tyngdpunkt
i Mellansverige och södra Sverige. 27
kulturvägar har åtgärdats.
Åtgärder för att reducera barriärer
för vattenlevande djur som utter och fisk
har genomförts under 2014. För utter är
det 47 åtgärder på väg och 7 på järnväg,
och för fisk 28 åtgärder på väg och 1 på
järnväg. Flest åtgärder för fisk har ge-

nomförts i norra Sverige. Flest åtgärder
för utter har genomförts i norra Sverige
och i Mälardalsområdet. Av åtgärderna
för groddjur har tre genomförts i västra
och södra Sverige.
För förorenade områden har under
2014 inventeringar och undersökningar
skett inom 32 områden, och efterbehandlingar och kontrollprogram har
genomförts inom 13 områden. Till detta
kommer ett stort antal undersökningar
och saneringar i samband med främst
schaktarbeten i underhålls- och investeringsprojekt. Skadestånd har betalats ut
i cirka 10 fall; inom ramen för miljögarantin har 26 beslut fattats och cirka 7,9
miljoner kronor betalats ut.
Inom kategorin trimnings- och effektiviseringsåtgärder utförs ett stort antal
trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder, exempelvis planskilda korsningar, mötesseparering, hastighetsdämpande åtgärder i tätorter samt mötesspår,
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Tabell 35
Trimnings- och effektiviseringsåtgärder som genomförts under åren 2011–2014
Exempel på åtgärder som genomförts inom kategorin
trimning och effektivisering

2011

2012

2013

2014

Väg som försetts med mötesseparering/mitträcke, km

228

163,4

222,2

147,2

Nybyggda gång- och cykelvägar, km

91

58,2

42,7

183,3

Nybyggda planskildakorsningar för gång- och cykeltrafik, antal

14

53

29

12

Nybyggda planskilda korsningar för biltrafik, inkl
trafikplatser, antal

40

58

14

40

-117

-180

-313

-288

15

6

7

4

2012

2013

2014

33

59

54

33

6

56

22

25

14

7

9

6

Bärighetsåtgärder för tjälsäkring eller höjning av bärighetsklass för statliga vägar, antal km

493,6

648,6

600

483,2

Bärighetsåtgärder på viktiga näringslivsvägar, antal km

654,4

986,2

771

689,7

Plankorsningar järnväg, antal
Åtgärdade stationer för personer med funktionsnedsättning, antal

Tabell 36
Bärighetsåtgärder som genomförts under perioden 2011–2014
Genomförda åtgärder inom ramen för bärighetsanslaget
Riskreducerande väghållningsåtgärder, antal
Beläggning av grusväg, antal km
Bärighetsåtgärder för höjning av bärighetsklass på broar
på utpekade viktiga näringslivsvägar, antal broar

2011

stigningsfält och stationsåtgärder.
Av tabell 35 framgår att antalet kilometer väg som mötesseparerats är lägre
än 2013. Antalet nybyggda gång- och
cykelvägar är en fyrdubbling mot 2013,
men antalet nybyggda planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik är färre
än tidigare år. Under 2014 byggdes 40
nya planskilda korsningar för biltrafik.
Antalet plankorsningar mellan
järnväg och väg minskade med 288,
vilket gynnar såväl trafiksäkerheten som
framkomligheten.
Det tidigare utpekade och prioriterade kollektivtrafiknätet för personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga fortsätter att utvecklas och nya
stråk pekas ut. Arbetet med att anpassa
stationer har fortsatt under perioden
2011–2014. Under 2014 åtgärdades 4
stationer.
För att kollektivtrafiknätet till fullo
ska fungera för personer med funktionsnedsättning krävs att även fordon,
information, service med mera anpassas,
fungerar och används.
Bärighetsåtgärder
Huvuddelen av näringslivets tunga
transporter på väg går på de större
vägarna, som normalt är dimensionerade
för att klara de ökade lasterna. På de
mindre vägarna, där bärighetsrestriktioner förekommer, är det främst skogsbruket, jordbruket och turismen som
genererar tunga transporter, men även
andra delar av näringslivet har börjat efterfråga högre bärighet på mindre vägar.
Bärighet är förmågan hos en väg eller
bro att tåla belastningen från trafiken
utan att skadas.
Regeringen har i den nationella planen avsatt 15 miljarder kronor (prisnivå
2013-06) till bärighetsåtgärder på vägnätet under perioden 2014–2025. Genom
att bärigheten på vägar och broar höjs på
sträckor som inte har tillräcklig bärighet
i förhållande till behovet, ökar framkomligheten för näringslivets transporter.
Tabell 36 visar bärighetsåtgärdernas
omfattning under perioden 2011–2014.
Inom detta anslag görs förutom
bärighetshöjande åtgärder även förebyggande åtgärder på vägnätet för att klara
stormar och skred för att möta klimatförändringar.
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Stockholmsöverenskommelsen
Stockholmsöverenskommelsen 2007
omfattar totalt 64 objekt, fördelade på
järnväg och väg, varav 53 objekt följs upp
av Trafikverket. Övriga objekt svarar
Stockholms läns landsting för, med
medfinansiering från staten. Stockholmsöverenskommelsen finansieras
med ordinarie anslag, trängselskatt
och/eller medfinansiering från kommuner och landsting. Totalt är 25 objekt i
Stockholmsöverenskommelsen helt eller
delvis finansierade med trängselskatt.
Samtliga av dessa objekt är riksvägar eller regionala vägar i Stockholms län.
Det största objektet i Stockholmsöverenskommelsen är E4 Förbifart
Stockholm som är en ny sträckning för
E4 väster om Stockholm. Arbetsplanen
vann laga kraft under senvåren 2014. I
oktober 2014 beslutade regeringen att
frysa produktionen. Frysningen upphävdes den 1 januari 2015 och produktionen
kunde återupptas.
Produktion pågår på ett antal objekt
där följande kan nämnas: Citybanan,
Mälarbanan, E20 Norra länken och E18
Viggbyholms trafikplats.
Under 2014 har fyra objekt öppnats
för trafik: E18 Hjulsta–Kista, väg 76 förbifart Norrtälje, E18 trafikplats Kallhäll
och E20 trafikplats Almnäs.
Under året har 2013 års Stockholmsförhandling slutfört avtal med landstinget i Stockholms län och berörda

kommuner om utbyggnad av tunnelbanan samt utökad bostadsbebyggelse i
Stockholms län. Tunnelbanan ska finansieras med bland annat höjda trängselskatter. Trafikverket har påbörjat förberedelserna för de nya trängselskatterna
och kommer att följa genomförandet av
avtalet.

Västsvenska paket
Västsvenska paketet omfattar ett 40-tal
projekt på järnvägar samt statliga och
kommunala vägar i Västra Götalandsregionen, med en budget på 34 miljarder
kronor (prisnivå 2009-06). Projekten
finansieras delvis via trängselskatt,
anslag samt kommunal och regional
medfinansiering. Det största projektet är Västlänken till en kostnad av 20
miljarder kronor. Västsvenska paketet
innehåller åtgärder inom samtliga steg i
fyrstegsprincipen, det vill säga åtgärder
som kan påverka behovet av transporter
och valet av transportsätt, åtgärder som
effektiviserar användandet av befintlig
infrastruktur, begränsade ombyggnadsåtgärder samt större investeringar. Genomförandet kommer att pågå till 2028.
Cirka 90 procent av åtgärderna inom
blockavtal 1 är färdigställda och innehåller till stor del åtgärder för att stärka kollektivtrafiken. Genomförandeavtalet för
block 2 med start 2014 är undertecknat,
och de beslutade åtgärderna omfattar
cirka 8,8 miljarder kronor och innehåller

flera stora projekt även i det kommunala
vägnätet. En aktuell frågeställning inom
Västsvenska paketet är ”Trafik 2016” eller ”KomFram Göteborg” som projektet
numera heter. Kring årsskiftet 2015/2016
och flera år framåt kommer ett stort
antal omfattande infrastrukturåtgärder
att pågå parallellt, vilket kommer att
innebära stor påverkan på trafik och
omgivning. Arbetet med att analysera
projektens sammantagna påverkan och
konsekvens för alla trafikslag har pågått
hela året. En uppdragsbeskrivning för
projektet har tagits fram och projektets
organisation är bemannad. I arbetet
medverkar representanter från Trafikverket, Göteborgs stad och Västtrafik.
I samband med riksdagsvalet genomfördes en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg.

Uppföljning av länsplaner för
regional infrastruktur
De regionala vägarna är statliga vägar
som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Planer för investeringar i dessa vägar
samt statsbidrag upprättas av länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och
kommunala samarbetsorgan. Planupprättarna har möjlighet att i sina länsplaner
även avsätta medel till investeringar i
nationella vägar och järnvägar. Länsplanerna ska genomföras på ett sådant sätt
att en lika stor andel av varje länsplan
kommer att vara genomförd till 2017.
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Tabell 37 visar vilka typer av åtgärder
som har genomförts inom ramen för
medel i länsplanerna. Den visar också
fördelningen mellan de olika kategorierna av statlig medfinansiering. Under
rubriken ”namngivna investeringar” ingår medel till såväl vägar som järnvägar.
I tabell 38 redovisas utfallet för 2014.
Utfallet redovisas även som procent av
planen 2014–2017.
Att utfallet varierar mellan länen
beror på att det pågått större projekt i
några län, och dessa projekt har krävt
medel under året för att kunna genomföras effektivt. Åtgärder i andra län har
därför fått stå tillbaka under 2014, men
detta kommer att jämnas ut i kommande
planperiod. För några län är utfallet lågt.
Detta beror bland annat på att väg- och
järnvägsplaner har överklagats och
att bidrag till kommuner och trafikhuvudmän inte har betalats ut därför att
åtgärderna inte har färdigställts.
Bidrag från transeuropeiska transportnätverken (TEN-T)
Trafikverket ska upprätta ansökningar
om bidrag till den svenska delen av de
transeuropeiska transportnätverken
(TEN-T). För bidragsutlysningen 2013
ansökte Trafikverket om TEN-T-finansiering för totalt sex projekt inom ITS,
ERTMS, väg och järnväg. I juli 2014
föreslog EU-kommissionen att fyra av
dessa projekt skulle beviljas medfinansiering från EU, nämligen planering av
triangelspår i Sundsvall och utbyggnad
till motorväg förbi Ljungby, muddring
i Trelleborgs hamn samt deltagande i
internationella ITS-projekt och åtgärder
inom ITS-området i Trafikverket.
Vi har under året också förberett oss
för 2014 års utlysning, den första i EU:s
nuvarande budgetperiod 2014–2020.
Denna utlysning, som totalt omfattar 11,9
miljarder euro, öppnades i september
2014 och är också den första utlysningen
som baseras på riktlinjerna för TEN-T
och Fonden för ett sammanlänkat Europa

(CEF). Sista ansökningsdag för denna
utlysning var den 26 februari 2015.
Totalt har EU-kommissionen under
2014 betalat ut bidrag på 34,8 miljoner
euro eller 314,1 miljoner kronor i EUstöd för investeringar och utvecklingsinsatser. Bland större projekt som fick
bidrag under 2014 var byggandet av ny
järnvägsbro över Göta älv (Marieholmsbron), tunnelarbetena vid Hallandsåsen,
Baltic Link Karlskrona–Gdynia (upprustning av järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona) samt åtgärder inom
ERTMS-området (systemuppgraderingar och bidrag till fordonsutrustningar).
Program finansierade av Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF)
Trafikverket har tagit fram ett stödjande
arbetssätt för hantering av projekt finansierade av ERUF. Förberedande arbeten
har pågått med tänkbara projektidéer
inför att programmen öppnar för ansökningar, till exempel ny etapp på ett redan
genomfört projekt.

Uppföljning av effekter för
objekt öppnade för trafik 2009
Effekter och samhällsekonomisk lönsamhet följs upp för namngivna objekt som
öppnades för trafik 2009. För vägobjekt
har nya samhällsekonomiska analyser
gjorts och en ny nettonuvärdeskvot (NNK)
med uppdaterade effekter har beräknats

utifrån faktiska utfall och med gällande
kalkylförutsättningar.
Eftersom ingen uppföljning av NNK
för objekt som öppnat för trafik 2009
gjordes i Banverkets årsredovisning
2009 har detta gjorts där det varit möjligt. Till skillnad från vägobjekten har
effekterna inte räknats om, utan NNK
har endast räknats om genom att kostnaden i plan ersätts med slutkostnaden.
Redovisade uppföljda anläggningskostnader baseras på de uppföljningar
som gjordes 2009. För tre objekt är
bedömningen att planerade effekter har
uppnåtts (grön). Två objekt hade effekter
i planunderlaget som vid genomförande
inte uppnåtts (röd). För ett objekt har det
inte varit möjligt att jämföra de planerade effekterna med det verkliga utfallet
(grå). Nedan kommenteras resultatet av
uppföljningen för de objekt som öppnades för trafik 2009. Kostnader nedan är i
2009 års prisnivå.
•

Domnarvet, växelförbindelse:
Åtgärden har förbättrat infarten
till Domnarvets bangård och
frigjort kapacitet på Bergslagsbanan. En mer omfattande
signalanläggning än i planen och
ökade kostnader från 70 miljoner
kronor till 99 miljoner kronor till
har lett till att NNK minskat från
0,1 till -0,2. Eftersom antalet
godståg som trafikerar bangården är lägre än förväntat bedöms
även nyttan vara lägre.

Tabell 37
Uppföljning av åtgärdstyper i länsplanerna, miljoner kronor i löpande priser
Namngivna
investeringar och
namngivna brister
Volym 2014, mnkr
Volym 2014-2025, mnkr

Statlig medfinansiering till kommuner för
trafiksäkerhet, miljö,
transportinformatik

Statlig medfinansiering
till trafikhuvudmän för
Kollektivtrafik väg, spår
och sjöfart

Bidrag till enskilda vägar

Bidrag flygplatsanläggningar

Summa

1 108,0

685,6

400,1

691,2

31,6

44,5

2 961,0

14 687,0

11 437,0

1 545,0

6 963,0

334,0

419,0

35 385,0

7,5%

6,0%

25,9%

9,9%

9,5%

10,6%

8,4%

Andel av plan, %
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•

•

•

•

•

Godsstråket genom Bergslagen,
delen Örebro–Lillån, planskild
korsning: Syftet var att åstadkomma en planskild korsning
mellan bilar och tåg. Byggandet
var ursprungligen planerat till
2004–2005, men objektet har
blivit senarelagt i omgångar. Det
huvudsakliga byggandet skedde
under 2009. Eftersom ingen
samhällsekonomisk beräkning
gjorts, har inte NNK eller effekter följts upp.
Göteborgs närställverksområde,
delen Olskroken–Gubbero, godstågsviadukten: Syftet var att byta
ut den befintliga godstågsviadukten som har stor betydelse
som länk mellan norr- och södergående banor genom Göteborg.
NNK i beslutsunderlaget var 5
men grundades på ett alternativ
där trafikeringen skulle upphöra
på grund av att godstågsviadukten inte skulle bytas ut. Med en
minskad slutkostnad på
357 miljoner kronor jämfört
med 426 miljoner kronor i planen är ny NNK 6,2. Lönsamheten bedöms därför som uppnådd,
men riskerar att vara överskattad
på grund av nedläggningsalternativet i kalkylen och eventuella
förändringar i trafiken.
E20 Lundsbrunn–Holmestad:
Syftet var att minska restiden
och öka trafiksäkerheten genom
att bygga 2+2-väg med motorvägsstandard och 110km/tim i
ny sträckning. NNK i beslutsunderlaget var 1,0 och ny beräknad
NNK är 0,18. Kostnadsökningar,
lägre trafikering än förväntat
och ändrade kalkylförutsättningar har påverkat beräkningen. Trafiksäkerheten och
restiden har förbättrats, vilket
gör att den planerade nyttan
bedöms vara uppnådd.
Väg 49 ÖR Skara–Axvall: Syftet
var att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten
genom att bygga 2+2-väg med
motorvägsstandard och 110km/
tim. NNK i beslutsunderlaget var
0,7 och ny NNK är 1,11. Förändringar i kalkylförutsättningar
med högre kalkylvärden antas
kompensera för en faktisk lägre
trafikering än förväntat. Sett
till det primära syftet i fråga
om restid och trafiksäkerhet är
bedömningen att den planerade
nyttan har uppnåtts.
Väg 68 ÖRW/X länsgräns–Vallbyheden: Syftet med åtgärden
var att förbättra trafiksäkerheten

Tabell 38
Uppföljning av länsplanerna, miljoner kronor i löpande priser
Plan
2014 2025 mnkr

Andel som
genomförts under
perioden 2014 av
plan 2014–2025 %

28

8 716,6

10

19

1 596,5

6

394

40

1 042,2

15

469

14

1 418,3

5

423

18

1 313,0

6

278

29

773,4

10

60,5

271

22

872,8

7

13,0

62

21

207,4

6

Utfall 2014
mnkr (löpande
prisnivå)

Plan
2014-2017 mnkr
Prisnivå 2013-06

890,8

3 164

96,8

523

Södermanland

155,8

Östergötland

64,2

Jönköping

76,7

Kronoberg

80,9

Kalmar
Gotland

Län

Stockholm
Uppsala

Blekinge
Skåne

Andel som
genomförts under
perioden 2014 av
plan 2014–2017 %

13,3

176

8

519,9

3

362,9

1 420

26

4 291,6

8

Halland

110,1

472

23

1 240,8

9

Västra Götaland

525,3

2 216

24

6 350,5

8

Värmland

80,2

347

23

994,7

8

Örebro

78,2

390

20

1 057,5

7

Västmanland

54,7

280

20

815,7

7

Dalarna

98,5

399

25

1 128,1

9

Gävleborg

47,0

333

14

950,1

5

Västernorrland

49,0

296

17

870,1

6

Jämtland

33,0

176

19

513,9

6

Västerbotten

28,6

298

10

891,2

3

Norrbotten

41,4

234

18

759,6

5

2 960,9

12 622

23

36 324

8

Summa

Tabell 39
Utbetalda TEN-T-bidrag för Trafikverkets TEN-T-projekt 2014
Beslutsår

Projekttitel

Utbetalt belopp
(tusen €)

2009

Baltic Link, Karlskrona-Gdynia, upprustning Emmaboda-Karlskrona

2009

Easy Way, Fas 2 (ITS)

983

8 841

2012

Flackarp-Arlöv, planering utbyggnad till fyrspår

950

8 593

2012

SWIFTLY Green (korridorstudier)

2012

Hamnbanan, byggnation av bro över Göta älv

5 765

Utbetalt belopp
(tusen SEK)
51 360

80

714

10 924

98 789
20 783

2012

Uppgradering av ERTMS till nivå 2

2 312

2012

Bidrag till fordonsägare för ERTMS-utrustning

1 959

17 611

2012

Hallandsåsen, färdigställande av järnvägstunnel

10 797

97 822

2013

E4 Ljungby-Toftanäs, planering av motorväg

649

6 184

2013

Sundsvall, byggnation av triangelspår

354

3 370

34 773

314 066

Summa

Avvikelsen på 5 029 tusen kronor mellan utbetalda bidrag enligt tabell 39 och avräkning mot anslaget för EU-stöd
TEN, består av kostnader för projektet ”2009-SE-60144-P Deployment of ERTMS in Sweden” som tidigare år belastat
anslaget och som i år har återbetalats.

och framkomligheten. Detta har
främst skett genom breddning och
förbättrade sidoområden samt att
vägen delvis går i ny sträckning.
Lägre restidsvinster och högre
slutkostnad än i planunderla-

get har, trots färre beräknade
olyckor, bidragit till att NNK
gått från -0.2 till -0.25 i den nya
kalkylen. Den planerade nyttan
bedöms inte vara uppnådd.
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Tabell 40
Objekt öppnade för trafik år 2009, prisnivå 2009-06, miljoner kronor
UPPFÖLJD
NNK
(publicerad i
Årsredovisning 2009)***

NNK
(beräknad
2014)****

-0,2

Ej uppföljd

Ej uppföljd

”samhällsekonomisk
kalkyl saknas”

Ej uppföljd
(samhällsekonomisk kalkyl
saknas)

Ej uppföljd

Ej uppföljd

357

5,00

6,2

Ej uppföljd

Ej uppföljd

360

420

1,00

Ej uppföljd

1,00

0,18

234

213

234

0,70

Ej uppföljd

0,70

1,11

174

174

170

-0,20

Ej uppföljd

0,20

-0,25

Objektnamn

Investeringstyp

PLANKOSTNAD
publicerad i
Årsredovisning 2009
mnkr

BERÄKNAD
KOSTNAD VID
BYGGSTART
publicerad i
Årsredovisning
2009 mnkr

UPPFÖLJD
KOSTNAD EFTER GENOMFÖRANDE
publicerad i
Årsredovisning
2009 mnkr

BERÄKNAD
NNK
i gällande
plan/planunderlag vid
byggstart

UPPFÖLJD
NNK
endast med
avseende på
kostnader
(beräknad
2014)*

Domnarvet växelförbindelse

Järnväg

70

97

99

0,10

Godsstråket genom
bergslagen delen
Örebro lillån, planskild
korsning

Järnväg

56

53

48

”Göteborg närställverksområde delen
Olskroken–Gubbero,
godstågsviadukten”

Järnväg

426

371

E20 Lundsbrunn –
Holmestad

Motorväg

370

Väg 49 ÖR Skara –
Axvall

Motorväg

Väg 68 ÖRW/X länsgräns – Vallbyheden

Landsbygds- eller
tätortsväg

UPPFÖLJD
NYTTA
jämfört med
nyttor i plan
(uppföljd
2014)**

* Då järnvägsobjekten inte följts upp map NNK i Banverkets årsredovisning 2009 så har en uppdaterad NNK tagits fram för dessa objekt i de fall det varit möjligt.
** Rött: Planerade nyttor bedöms inte ha uppnåtts, Grönt: Planerade nyttor bedöms ha uppnåtts, Rött: Planerade nyttor bedöms inte ha uppnåtts, Grått: Ej möjligt att jämföra planerade
nyttor med utfall.
*** Observera dock att detl är oklart om denna NNK följer upp både kostnader och nyttor.
****För vägobjekt ursprunligen analyserade i EVA har en ny samhällsekonomisk analys gjorts med idag gällande metoder och värderingar.

Utbetalning av bidrag, stöd
och medfinansiering

Tabell 41
Verksamhetsvolym och leveranser för utbetalning av bidrag, stöd och statlig medfinansiering, miljoner kronor
2012

Trafikverket hanterar bidrag och stöd
till olika ändamål. Ett exempel är bidrag
till organisationer som arbetar för ökad
trafiksäkerhet. Vi hanterar också bidrag
till enskilda vägar och har infört en ny
beräkningsmodell för det årliga driftbidraget. Modellen gör det enklare att bedöma bidragen lika över hela landet. För
att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig,
attraktiv, trygg och säker beviljar staten
medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheter och till kommuner.
Trafikverket hanterar också stödet
till det nationella nätet av beredskapsflygplatser och till de icke statliga
flygplatserna där staten har avtalat om
upphandlad trafik.

Leveranser

Statlig medfinansiering till
vissa kollektivtrafikanläggningar med mera

- 1:2 ap.9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro konsortiet
- 1:1 ap.5.2 Järnvägsinvesteringar (tidigare år 1:2 ap.10.1)

Inom detta område återfinns utbetalningar som avser statlig medfinansiering, driftbidrag till bland annat
Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan samt medfinansiering för sjöfartsprojekt.
Med statlig medfinansiering avses
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2013

2014

Statlig medfinansiering m.m

1 880

2 174

2 140

Statsbidrag till enskilda vägar

1 044

1 048

1 105

906

920

863

Trafikavtal
Bidrag till ideella organisationer
Summa verksamhetsvolym utbetalning av bidrag,
stöd och medfinansiering

19

31

28

3 850

4 173

4 137

408

350

409

19

31
44

93

747

693

1 158

1 044

1 048

1 105

397

419

431

327

582

13

63

63

63

7

7

7

40

40

796

810

793

2

87

5

3 850

4 173

4 137

Finansiering
Anslag
- 1:1 ap.5.1 Väginvesteringar (tidigare år 1:1 ap.16.1)
- 1:1 ap 5.3 Sjöfartsinvesteringar
- 1:1 ap.9 Övriga insatser för effektivisering av
transportsystemet (tidigare år 1:1 ap.12 )

30

- 1:1 ap 14.2 Vissa bidrag i trafiksystemet
- 1:1 ap.6 Investeringar i regional plan (tidigare år 1:1 ap.16.2)
- 1:1 ap.14.1 Bidrag för drift av enskilda vägar

- 1:6 ap.1 Driftbidrag till icke statliga flygplatser
- 1:6 ap.3 Beredskapsflygplatser
- 1:6 ap.4 Bidrag till regional infrastrukturplanering
- 1:7 ap.2 Trafikavtal, järnväg
Bidrag
Intäkter av avgifter och övriga intäkter
Summa finansiering

28

2
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den medfinansiering som staten beviljar
till regionala kollektivtrafikanläggningar för att stimulera regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner till insatser för att göra kollektivtrafiken mer
tillgänglig, attraktiv, trygg och säker. En
viktig del är att öka möjligheterna för
personer med funktionsnedsättning att
använda kollektivtrafiken. Insatserna
har resenärernas bästa i fokus och hela
reskedjan ska beaktas. Åtgärderna förutsätts öka resandet med kollektivtrafik.
Genom medel till kommunala miljö- och
trafiksäkerhetsåtgärder stimuleras
kommuner att minska buller och öka
trafiksäkerheten. Syftet är att minska
trafikens negativa påverkan på miljön
och att minska antalet döda och svårt
skadade i trafiken. Utbetalningarna för
spårfordon har under 2014 uppgått till
totalt 16,4 (298,5) miljoner kronor.
Inom denna finansieringsform ingår
också medfinansiering för anskaffning
av spårfordon. I den nationella banhållningsplanen för 2004–2015 avsattes
totalt 4,5 miljarder kronor för detta
ändamål. Till och med 2014 har knappt
2,4 miljarder betalats ut. Medlen kommer att betalas ut tills de avsatta medlen
i planen har förbrukats.

Tabell 42
Totalt utbetald statlig medfinansiering per ändamål 2014, löpande priser, miljoner kronor
Ändamål

Utbetalt 2012

Utbetalt 2013

Utbetalt 2014

Statlig medfinansiering
Spårfordon

50

299

16

852

691

1 059

44

93

Driftsbidrag till Inlandsbanan

115

131

129

Driftsbidrag till Öresundsbrokonsortiet

397

288

302

Övrigt åtgärder statlig medfinansiering
Statliga bidrag Storstadsöverenskommelse

Medfinansiering till sjöfartsobjekt
Övrigt
SUMMA

Under 2014 har statlig medfinansiering betalats ut för bland annat busshållplatser, resecentrum, tillgänglighetsanpassning, säkra gångpassager, gång- och
cykelvägar, hastighetsåtgärder, cirkulationsplatser, biluppställningsplatser
för personer med funktionsnedsättning,
kollektivtrafikanläggning flygplats, ombyggnad av kajanläggning och investering i fartyg.
Under 2014 har driftbidrag betalats ut
till Öresundsbrokonsortiet (302 miljoner
kronor) och Inlandsbanan (129 miljoner
kronor) och medfinansiering har betalats ut för flera sjöfartsobjekt. En slutlig

1

289

17

465

431

524

1 880

2 173

2 140

utbetalning har också gjorts inom ramen
för 1999 års storstadsöverenskommelse
– delpaket Göteborgsöverenskommelsen (GÖKEN) – på 93 miljoner kronor.
I detta delpaket ingick ett stort antal
åtgärder, bland annat utbyggnaden av
Götatunneln i Göteborg.

Statsbidrag till enskilda vägar
En översyn av väghållaransvaret
generellt startade under 2013 efter en
utredning 2010–2013 i samarbete med
Riksförbundet Enskilda vägar och
Sveriges kommuner och landsting. Detta
arbete fortsatte under 2014.
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Tabell 43
Totalt utbetalad statlig medfinansiering för spårfordon 2014 fördelat på mottagare, löpande priser,
miljoner kronor
Trafikhuvudman
Norrtåg

Utbetalt 2012
24

Utbetalt 2013
67

Utbetalt 2014
3

Upplandstrafiken

3

3

3

Jönköpings läns trafik

0

56

0

Västtrafik

0

70

0

Hallandstrafiken

7

4

3

Östgötatrafiken

0

91

0

Värmlandstrafiken

3

3

1

Tåg i Bergslagen

3

1

1

X-Trafik

7

4

4

Västernorrland

2

0

0

Jämtland

1

0

0

SUMMA

50

299

16

bidrag finns cirka 4 000 broar. Huvudinspektion har genomförts på 98 (77)
procent av brobeståndet under de senaste
sex åren. Bärighetsklassning av broarna
pågår, och hittills har drygt 90 (82) procent av broarna bärighetsklassats.
Trafikverket har tillsammans med
Riksförbundet Enskilda vägar och
Lantmäteriet hållit utbildningar för
väghållare vid 34 (37) tillfällen. Det
totala antalet kursdeltagare var 1 434 (1
257) varav 323 (261) kvinnor. Syftet är att
förmedla kunskap om bidragsregler och
vägteknik inom enskild väghållning till
styrelsefunktionärer i väghållningsorganisationer.

Trafikavtal
Under 2014 har vi påbörjat ett successivt införande under en 3-årsperiod av en
ny kostnadsberäkningsmodell för årligt
driftbidrag.
Sju enskilda vägar med statsbidrag,
cirka 4,7 kilometer, finns inom skogsbrandsområdet i Västmanland. Fyra av
dem hade inga skador och tre behövde
åtgärdas.
Under 2014 lämnade Trafikverket
statsbidrag till drift, underhåll och
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byggande på 76 369 (76 237) kilometer
enskilda statsbidragsvägar och 12 (12)
färjeleder. Huvuddelen av bidragen avser
drift och underhåll. Tillsyn har genomförts på 15 977 (15 873) kilometer väg.
Trafikverkets bidrag motsvarade i genomsnitt 64 (64) procent av väghållarens
kostnader, exklusive bidrag till färjedrift.
Andelen är beräknad utifrån Trafikverkets bedömning av kostnaden.
På det enskilda vägnätet med stats-

För att förbättra tillgängligheten där den
är bristfällig sluter Trafikverket trafikavtal med trafikföretag och regionala
kollektivtrafikmyndigheter. Hur dessa
avtal påverkar tillgängligheten inom
och mellan regioner redovisas i avsnittet
Användbarhet i kapitlet Transportsystemets tillstånd. Följande trafikavtal har
gällt under 2014:
•

Färja Gotland

•

Flyg Östersund–Umeå

Verksamhetens resultat
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Tabell 44
Statsbidrag till byggande, drift och underhåll av enskilda statsbidragsvägar, löpande priser, miljoner kronor

Statsbidrag till enskilda statsbidragsvägar totalt, mnkr
Därav årlig drift av väg, bro och beläggning, mnkr

2010

2011

2012

2013

2014

9271

1012 2

1 0633

1 069

1 137

642

753

729

747

761

71

74

86

74

91

194

166

229

227

253

Därav drift och underhåll av färjeleder, mnkr
Därav underhåll väg, bro och beläggning inkl. iståndsättning, mnkr
Därav investering väg, bro och beläggning, mnkr

5

2

0

0

0

15

17

19

21

32

Statens genomsnittliga bidragsandel exklusive färjedrift, %

61

69

64

64

64

Trafikverkets kostnader för administration och rådgivning, mnkr

36

35

36

40

42

Antal km väg berättigad till statsbidrag

75 982

76 088

76 228

76 237

76 369

Antal väghållningsorganisationer

22 749

22 740

22 756

22 783

22 836

Statsbidrag exklusive färjedrift per km väg och år, kr

11 260

12 329

12 817

13 043

13 691

Statsbidrag exklusive färjedrift per väghållare och år, kr

37 609

41 249

42 935

43 646

45 785

1586

1 539

1 569

1 761

1 819

Därav investeringsbidrag genom regional plan, mnkr
Nyckeltal

Kostnad för administration och rådgivning per väghållare och år, kr

1
2
3

Inklusive förstärkt satsning, ca 48 mnkr.
Inklusive extra årligt driftbidrag, ca 95 mnkr.
Inkl. bidrag för översvämningsskador, cirka 0,8 mnkr.

•

Flyg Gällivare–Arlanda

•

Tåg i Väst Buss Samverkande system

•

Flyg Hemavan–Arlanda

•

Buss Mora–Gällivare

•

Flyg Lycksele–Arlanda

•

Buss Umeå–Haparanda

•

Tåg Karlskrona–Kristianstad

•

Flyg Vilhelmina–Arlanda

•

Tåg Nässjö–Halmstad

Statens kostnad för avtalen var
följande fördelat på trafikslag.
Se tabell 45.

•

Flyg Sveg–Arlanda

•

Tåg Linköping–Kalmar/Västervik

•

Flyg Pajala–Luleå

•

Tåg nattåg Göteborg/Stockholm–
Narvik

•

Flyg Torsby–Hagfors–Arlanda

•

Tåg Norrtåg

•

Tåg i Bergslagen

•

Tåg Karlstad–Oslo

•

Tåg i Väst

Nationellt nät av
beredskapsflygplatser
Trafikverket har tecknat överenskommelser med Swedavia, Försvarsmakten
och Gällivare kommun om att upprätthålla 24 timmars nationell beredskap
för samhällsviktiga transporter med
en timmes inställelsetid på följande tio
flygplatser: Malmö, Ronneby, Göteborg
Landvetter, Visby, Stockholm Arlanda,

Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå och
Gällivare. Den nationella beredskapen
driftsattes den 1 januari 2012.

Tabell 45
Statens kostnad för trafikavtalen,
löpande priser, miljoner kronor
Trafikslag

Mnkr

Färja

406

Flyg

89

Tåg

249

Buss

49

Driftbidrag icke-statliga flygplatser

63

Beredskapsflygplatser
Summa

7
863
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Bidrag till flygplatser

Trafikverket lämnar bidrag till icke
statliga flygplatser med trafik som
är upphandlad av staten. Driftbidrag
kan endast lämnas till flygplatser där
staten avtalat om upphandling av trafik.
Totalt disponerar Trafikverket drygt 62
miljoner kronor för driftbidrag till de
icke statliga flygplatserna med statligt
upphandlad trafik.
Driftbidraget till övriga tidigare bidragsberättigade icke statliga flygplatser
utgör beräkningsgrund för en utökning
av de regionala ramarna med motsvarande 40 miljoner kronor årligen för
perioden 2012–2021.

transportpolitiska målen. Bidragen har
betalats ut i form av organisations- och
projektbidrag, fördelat på 3 (5) miljoner kronor till organisation och 23,9
(25,5) miljoner kronor till projekt. Av de
utbetalda medlen har 17,2 (26) miljoner
kronor gått till NTF (Nationalföreningen

för trafiksäkerhetens främjande).
Huvuddelen av bidragen har använts
inom trafiksäkerhetsområdet, bland
annat till åtgärder för sänkta hastigheter, minskat rattfylleri och säkerhet på
cykel.

Sjöfartsstöd
Inom Trafikverket finns Delegationen
för sjöfartsstöd, som är ett självständigt
beslutsorgan vars ledamöter utses av
regeringen. Delegationen fattar beslut
om sjöfartsstöd till fysiska och juridiska
personer och till partrederier som har
eller har haft sjömän anställda för arbete
ombord på svenskregistrerade fartyg
som i sin näringsverksamhet används
i trafik som är utsatt för internationell
konkurrens på sjöfartsmarknaden. Under 2014 fick 112 (125) fartyg sjöfartsstöd
med sammanlagt 1 415 (1 483) miljoner
kronor. Sjöfartsstödet utgör en nedsättning av skatten och arbetsgivaravgiften
för den anställde till noll kronor. Rederiet deklarerar skatt och arbetsgivaravgift för de anställda till Skatteverket
i vanlig ordning. Delegationen beslutar
om rederiets rätt till sjöfartsstöd och
instruerar Skatteverket att kreditera
stödet på rederiets skattekonto. Krediteringen av sjöfartsstödet uppfyller
rederiets skyldighet att betala in skatt
och arbetsgivaravgift för den anställde.
En förutsättning för att rederier ska
få sjöfartsstöd är att de ställer utbildningsplatser till förfogande. Under 2014
har drygt 241 (284) platser ställts till
förfogande. Samtliga rederier som har
fått sjöfartsstöd har uppgett att det finns
tillräckliga försäkringar för fartyget och
dess drift.

Bidrag till
ideella organisationer
Trafikverket har för verksamhetsåret
2014 beviljat 26,9 (30,5) miljoner kronor
i ekonomiskt stöd för att främja de
ideella organisationernas arbete för de
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Tabell 46
Beviljade medel till ideella organisationer, miljoner kronor
Områden

2012

2013

Säkerhet

29

22,5

20

3

1,4

1,7

Tillgänglighet

3

1,6

2,2

Organisationsstöd till NTF1

0

5,0

3,0

Totalt

35

30,5

26,9

Antal projekt

44

29

41

Antal verksamhetsbidrag

14

-

-

Miljö & hälsa

1

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 		

2014
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Tabell 47
Extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor
Regleringsbrev 2014
Område/verksamhet

Intäkter

Kostnader

Utfall 2014

Resultat efter
finansnetto

Intäkter

Kostnader

Resultat
Resultat efter
finansnetto

2013

2012

Färjeleder

72

71

1

91

88

4

-6

Utbildning

63

62

1

51

56

-4

2

1

531

463

68

250

185

65

21

61

Teletjänster och IT
Entreprenad- och konsulttjänster

-2

-

-

-

-

-

-

-

-

Materialservice

1 129

1 127

2

1 041

1 014

27

-5

39

Elförsäljning

1 260

1 260

-

1 138

1 138

-

-

-

72

72

-

84

84

-

-

-

150

140

10

57

42

15

12

14

Fastighetsförvaltning
Övriga uppdrag
Uthyrning av reservbroar
Förvaltning av järnvägsfordon
Summa

1

1

-

2

4

-2

-

1

71

56

15

63

31

31

46

-

3 349

3 252

97

2 777

2 642

135

70

114

Uppdragsverksamhet
Trafikverket har en omfattande uppdragsverksamhet som innehåller allt
från färje- och utbildningsverksamhet
till uthyrning av järnvägsfordon och
bilar för körprov. Vi utför uppdrag inom
ban-, el- och signalområdet, levererar
it- och kommunikationstjänster och
upphandlar och tillhandahåller material
till järnvägsinfrastruktur.
Trafikverkets resultatenheter ansvarar för att driva verksamheterna på
affärsmässiga villkor och de är helt eller
delvis avgifts- och intäktsfinansierade.
Samspelet mellan resultatenheterna
och övriga delar av Trafikverket sker på
affärsmässiga och konkurrensneutrala
villkor.
Det samlade resultatet för uppdragsverksamheten var 136 (70) miljoner
kronor för 2014. Se tabell 47. I den
externa uppdragsverksamheten ingår
tjänsteexport med 11 (9) miljoner kronor.
Se tabell 48.

Uppdragsverksamhet inom
bolag och resultatenheter
Trafikverket förvaltar för statens räkning aktierna i Swedish National Road
Consulting AB. Bolaget bedriver internationell uppdragsverksamhet i nära intressegemenskap med Trafikverket och
andra transportmyndigheter och verkar
på marknader där svenskt kunnande
inom myndigheterna efterfrågas på
kommersiella villkor. Bolagets verksamhet skapar möjligheter för anställda vid
myndigheterna till personlig utveckling
och stimulans genom utlandsarbete och

bidrar därmed till Trafikverkets attraktivitet som arbetsgivare.
Färjerederiet driver 39 statliga färjeleder och 2 färjeleder med Ekerö och
Jönköpings kommuner som trafikhuvudmän. Verksamheten drivs med hög
tillgänglighet och med nöjda kunder.
Två nya färjor har invigts under 2014:
Braheborg, som trafikerar Visingsö
i Vättern på uppdrag av Jönköpings
kommun, och Saturnus som trafikerar
Gullmarsfjorden. Saturnus är den hittills
största vägfärjan i Sverige. Verksamheten vid Fridhems varv i Lysekil har varit
ute till försäljning, men Trafikverket har
nu beslutat att behålla varvet i egen regi.
Varvstjänsterna riktar sig primärt mot
Färjerederiets egna behov men också
externt.
Uppdragsverksamheten inom Trafikverket Förarprov består av uthyrning
av Trafikverksbilar vid körprov samt
fotografering vid bland annat förnyelse
av körkort. Övriga delar av Förarprovs
verksamhet redovisas under rubriken
Avgiftsbelagd verksamhet i detta avsnitt
och i avsnittet Effektivare användning
av transportsystemet.
Trafikverkets Museer består av
Sveriges Järnvägsmuseum och kulturhistoriska samlingar från väg och
civilflyg. Museiverksamheten utgår från
tre målområden: insamling, kunskapsuppbyggnad och förmedling. Verksamheten bedrevs under 2014 huvudsakligen
på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.
De väghistoriska samlingarna förvaras i Kjula utanför Eskilstuna medan
civilflygsamlingarna finns i en hangar
på Arlanda. Den 1 januari 2014 övertogs

civilflygsamlingen från Luftfartsverket.
Järnvägsfordon har avvecklats, vilket
har gett intäkter, tydligare underlag för
förvaring och en mer effektiv hantering
av fordonssamlingen. Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts på de bangårdar museet disponerar i Gävle, vilket
minskar olycksrisken och underlättar
fordonsförflyttningar.
Sveriges Järnvägsmuseum uppnådde ett nytt besöksrekord under 2014.
Ökningen från det tidigare rekordet blev
cirka 10 procent.
Trafikverket förvaltar sedan 2013 de
fordon som affärsverket Statens järnvägar tidigare förvaltade, med huvudsaklig
inriktning på nattågstrafiken i Norrland.
Fordonsförvaltningens huvudsakliga
inriktning är att tillhandahålla trafikdugliga, säkra och robusta järnvägsfordon för att medverka till att skapa goda
förutsättningar för nattågstrafiken i
Övre Norrland. Fordonsparken består
av 92 fordon i form av sov-, ligg- och
sittvagnar samt restaurangvagnar och
lok. Till fordonsparken hör också en
konferensmotorvagn, som hyrs ut både
internt och externt.
Järnvägsskolan bedriver utbildningsverksamhet inom väg- och järnvägsteknik vid egna anläggningar i Ängelholm
och även på plats hos kunden. Under
2014 har Järnvägsskolan upplevt en
mycket kraftig nedgång på marknaden.
Omsättningen har minskat med 15
procent jämfört med 2013. De tre största
kunderna Trafikverket, Arbetsförmedlingen och Infranord, som står för
nästan halva omsättningen, har minskat
sina beställningar med 36 procent. För
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att möta nedgången har skolan bland
annat erbjudit pensionslösningar till ett
antal anställda, vilket har kostat cirka
3,5 miljoner kronor 2014 och kommer att
få effekt i form av minskade personalkostnader under 2015.

Uppdragsverksamhet inom
övriga delar av Trafikverket
Inom övriga delar av Trafikverket
bedrivs uppdragsverksamhet där det

ekonomiska målet är att på sikt nå full
kostnadstäckning, det vill säga redovisa
nollresultat över tid.
En beloppsmässigt stor del av Trafikverkets uppdragsverksamhet gäller
försäljning av elenergi till företag som
bedriver tågtrafik. Syftet är att erbjuda
tågtrafiken elenergi till låga och stabila
priser.
Trafikverket försörjer även den
svenska järnvägens infrastruktur med

tekniskt godkänt järnvägsmaterial och
med tjänster genom att leverera material
till planerade projekt, planerat underhåll
och avhjälpande underhåll. Trafikverket
tillhandahåller även reservbroar, material till gymnasieutbildning med mera.
Trafikverket är en av de största
innehavarna av fibernät i Sverige, vilket
förvaltas och utvecklas av it-funktionen.
Trafikverket ska fortsätta sälja kapacitet
till externa kunder, för att utnyttja över-

Tabell 48
Tjänsteexport, miljoner kronor
Utfall 2012
Område/verksamhet

Utfall 2013

Utfall 2014

Intäkter

Kostnader

Resultat efter
finansnetto

Intäkter

Kostnader

Resultat efter
finansnetto

Intäkter

Kostnader

Resultat efter
finansnetto

Teletjänster

7

6

1

8

9

-1

5

4

2

Övrigt

1

1

0

1

1

0

5

3

2

Summa

8

7

1

9

10

-1

11

7

4

Tabell 49
Offentligrättslig verksamhet, miljoner kronor
Regleringsbrev 2014
Resultatområde

Förare
Banavgifter
Avgifter för ansökan
om sjöfartsstöd
Summa

Intäkter

Kostnader

Utfall 2014
Resultat efter
finansnetto

Intäkter

Resultat
Resultat efter
finansnetto

Kostnader

2013

2012

372

340

32

428

392

36

29

25

1 230

1 230

-

1 305

1 305

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

-

1 603

1 571

32

1 734

1 698

36

29

25

Tabell 50
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras, miljoner kronor
Regleringsbrev 2014
Område/verksamhet

Ansökningsavgifter för transportdispenser,
inkomsttitel 2511
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Utfall 2014

Intäkter

Kostnader

Resultat efter finansnetto

Intäkter

Kostnader

Resultat efter
finansnetto

24

24

0

20

20

0
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Tabell 51
Resultat och fakta om skyltfonden

Redovisat överskott till Skyltfonden (inklusive ränta), mnkr
Utbetalning från fonden, mnkr

2010

2011

2012

2013

2014

10,1

9,4

8,5

5,4

7,2

9,2

12,0

10,9

8,0

12,3

Behållning i fonden 31 december, mnkr

33,3

30,7

28,3

25,7

20,6

Fondens skulder (beviljade bidrag), mnkr

27,6

23,4

22,7

21,1

16,0

Inkomna bidragsansökningar, antal

136

124

133

155

124

Beviljade bidragsansökningar, antal

39

31

35

28

29

kapaciteten i investeringarna på bästa
sätt. Trafikverket har definierat både
marknaden och utbudet.
Trafikverket har sedan den 1 januari
2013 haft ansvaret för att slutföra avvecklingen av affärsverket Statens
järnvägar. Uppdraget är avslutat och
slutrapport har lämnats under året.

Avgiftsbelagd verksamhet
Banavgifterna höjdes under 2014 och
följer den nationella åtgärdsplanen.
Höjningen innebär en anpassning till
järnvägslagen (2004:519).
Trafikverket Förarprov finansieras
till största delen genom offentligrättsliga
avgifter.
Intäkter från ansökningsavgifter
för transportdispenser disponeras inte
av Trafikverket. Intäkterna redovisas i
tabell 50.

Skyltfonden

Transportstyrelsen säljer rättigheter
till personliga skyltar för motorfordon.
Intäkterna går till Skyltfonden som
administreras av Trafikverket. Priset för
rättighet till en skylt under en tioårsperiod är 6 000 kronor varav 4 800 kronor
tillförs fonden. Skylträttighet kan även
köpas för en femårsperiod. Regeringen
har beslutat att fondens behållning ska
disponeras av Trafikverket, främst för
trafiksäkerhetsändamål.
Inom följande områden har projekt
beviljats medel under 2014 – totalt 29
projekt till en kostnad av 7,6 miljoner
kronor:
•

oskyddade trafikanter – 24
projekt till en kostnad av 5,8
miljoner kronor

•

hastigheter – 1 projekt till en
kostnad av 0,3 miljoner kronor

•

olycksreducerande metodutveckling/verktyg 3 stycken – 1,4
miljoner kronor

•

övrigt – 1 projekt till en kostnad
av 0,1 miljoner kronor.

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

cykeldäcksfriktion vid olika
vägförhållanden/väglag

•

fotgängares singelolyckor kopplade till väderdata

•

krocktest av olika motorcykeltyper mot vägräcke med och utan
underglidningsskydd (MPS)

•

mönsterutformningens och
mönsterdjupets påverkan på
skors friktion mot markyta.
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Verksamhetsöverskridande
arbete

för att på sikt förändra hela transportsystemet.

Trafikverket har dagligen ett stort antal
kontakter med andra organisationer
och funktioner. Vi arbetar med våra
medborgares och näringslivets bästa i
sikte, och det innebär både nationellt
och internationellt arbete. Trafikverket
samverkar med andra för att hantera kriser och samhällsstörningar. Vi deltar i
forsknings- och innovationsprogram för
att nå förbättringar i närtid, men också

Kundarbete
Trafikverkets inriktning är att öka dialogen med omvärlden, något som i sin tur
genererar ökad förståelse för kundernas
behov. Det är ett förändringsarbete som
ska resultera i att det blir enklare för
kunderna genom god tillgänglighet.
Som ett led i det proaktiva arbetet
har vi infört tidig dialog och förbättrat
samordningen mellan Trafikverket och

järnvägsföretag och trafikorganisatörer
inför ansökan till Tågplan 2015.
En ny webbtjänst gör det enklare
att följa en ansökan om kapacitet på
järnvägen och att göra ändringar på egen
hand. På så sätt minskar handläggningstiderna.
Nya servicenivåer har börjat användas för vår tillgänglighet via telefon och
webbformulär – ett viktigt utvecklingsområde för Trafikverkets kundtjänst
och hela Trafikverket. Vi ska besvara 80
procent av alla samtal inom 3 minuter
och 80 procent av enkla skriftliga frågor
inom 2 dagar. Det är ett mål som vi stämt
av med medborgarna via Sverigepanelen
(urval av medborgare i Sverige).
Under 2014 besvarades 83 procent
inom 3 minuter och 72 procent av enkla
skriftliga frågor inom 2 dagar. Vår förmåga att svara snabbt är som bäst för
ärendetyper där vi har tydliga självservicetjänster.
Vi har infört möjligheten att hålla
sig uppdaterad med nyheter som berör
järnvägsnätbeskrivningen genom att
man anmäler sig till ett RSS-flöde. På så
vis får man nyheten via e-post.

Forskning och innovation
Trafikverkets forsknings-, utvecklingsoch innovationsarbete (FoI) formas efter
den verksamhet regeringen uppdragit åt
Trafikverket att genomföra. På det viset
är FoI ett av verktygen för att nå uppsatta mål. FoI kan åstadkomma förbättringar i närtid, men också förändringar
av hela transportsystemet på sikt.
Omsättningen för FoI under 2014
var 502 miljoner kronor fördelade på
637 projekt, varav 223 nya. Under året
avslutades 216 projekt. På regeringens
uppdrag beställdes projekt för 53 miljoner kronor inom sjöfartsområdet och 49
miljoner kronor inom luftfartsområdet.
Sedan 2013 pågår ett projekt med syftet
att utveckla en modell för utvärdering
och lärande inom den FoI som bedrivs
inom utgiftsområde 22 (kommunikationer) och som finansieras av Trafikverket.
Modellen fokuserar på fyra delar: relevans, effektivitet, kvalitet samt på vilket
sätt resultaten kommer till nytta. Tester
av modellen startade i slutet av året och
kommer att omfatta ett 40-tal projekt.
Trafikverket driver sin FoI så effektivt som möjligt. Det sker genom
att vi i första hand hämtar hem färdiga
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bred samverkan med bland annat
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Projektet har gett ökad
kunskap om de ekonomiska,
miljömässiga och administrativa
förutsättningarna för att ta till
vara vattenvägarnas potential
för tillgängliga och hållbara
städer. Kunskapen kommer till
användning i tidiga planeringsskeden (inriktningsplanering,
systemanalyser och åtgärdsvalsstudier) men också i arbetet med
mobility management i byggskedet. Förutsättningarna för att utveckla befintlig trafik har också
förbättrats. Störst potential verkar finnas i de genvägar som kan
skapas med vattenvägar, både för
kollektivtrafik och cykling.

lösningar och anpassar dem till svenska
förhållanden. Det sker också genom att
vi i största möjliga utsträckning samarbetar med andra problemägare eller
forskningsfinansiärer kring gemensamma områden och fokuserar på projekt
som ger nytta åt flera parter.
Några exempel på resultat under 2014:
•

•

Resultaten från FoI-programmet
High Capacity Transports
(HCT) vid Closer i Göteborg togs
till vara i ett regeringsuppdrag
om 74-tons vägfordon. Det ursprungliga målet med programmet var att ha kunskapsunderlag
för ett införande under 2017.
Men Trafikverket konstaterar att
det redan i närtid är möjligt att
införa tyngre fordon på delar av
det allmänna vägnätet. Fordonens egenskaper och säkerheten
för trafiken bedöms som goda,
och miljövinsterna per fraktat
ton/volym gods är säkerställda.
Däremot finns begränsningar i
infrastrukturen. Alla vägar är
inte lämpliga för denna typ av
transporter.
”Koll på vatten” är ett projekt i

•

”Mobile Millennium Stockholm” är ett projekt där KTH,
Linköpings universitet, SWECO
och University of California,
Berkeley, samarbetar för att
ta fram bättre skattningar och
prognoser av restider på hela
vägnätet i Stockholm. Mobile
Millennium-projektet i Berkeley
har haft stor framgång och vi
bygger på deras erfarenheter

och modeller, och vi ersätter de
delar där vi har annat och oftast
bättre dataunderlag. Data från
alla sensorsystem i Stockholms
områden används för att ge en
heltäckande bild över trafikläget i realtid och prognoser för
de närmaste 15–30 minuterna.
Detta ger underlag för modern
trafikledning där ledningscentralen har en heltäckande bild
över läget, inte bara där det finns
sensorer. Ledningscentralen kan
dessutom agera innan störningar
har etablerat sig.
•

Forskargruppen Maritime
Environment på Chalmers
arbetar med ett projekt som rör
fartygens emissioner (utsläpp)
av partiklar i luften. Projektet är
högaktuellt eftersom sjöfartens
utsläpp av svavel till luft måste
minska kraftigt under 2015 då
ny lagstiftning träder i kraft. Ett
av de bränslen som testas inom
studien är LNG, flytande naturgas. Laboratoriemätningar från
förbränning av marina bränslen
med olika svavelhalt visar att
antalet partiklar som släpps ut
ökar när belastningen på motorn
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minskar, vilket är viktigt att ha i
åtanke vid sjöfartens miljöpåverkan i hamnområden. Mätresultaten indikerar att både svavelhalt
och kvalitet på bränslet har
betydelse för partikelutsläpp och
att det är viktigt att mäta antalet
partiklar för att kunna göra en
bra bedömning av sjöfartens
påverkan på människors hälsa.
•

•

Inom luftfarten har Trafikverket
finansierat flera initiativ som
under året utmynnat i en färdig
produkt, bland annat en tankanläggning för biobränsle vid
Karlstads flygplats. Luftfartsverkets projekt med utvecklingen av
fjärrstyrda kontrolltorn fortsätter. Under november 2014 fick
Luftfartsverket sitt driftgodkännande från Transportstyrelsen.
Driftgodkännandet är förutsättningen för att kontrollcentralen
ska kunna fjärrstyra tornen i
Sundsvall och Örnsköldsvik,
vilket kommer att sänka kostnaderna för flygledning. Det som
återstår nu är ett forskningsarbete som ska utmynna i ett
driftgodkännande för fjärrstyrning av flera torn samtidigt.
I projektet ”Produktivitetsutveckling beläggningsarbete på
väg” har VTI undersökt och analyserat data för kostnadspåverkande faktorer. Resultaten visar
att bitumen har stark inverkan
på kostnaden för beläggningar.
En ökning av bitumenpriset med
10 procent ökar priset på asfalt
med mellan 1,2 och 3,7 procent.
Under den analyserade perioden,
2004–2012, har bitumenindex
ökat med 433 procent. Analysen
pekar också på att kostnaden
ökar med antalet delkontrakt.
Det innebär att även om det
kan finnas stordriftsfördelar
förenade med att upphandla underhållsbeläggningar, så kan det
finnas skäl att inte slå samman
alltför många delprojekt i ett och
samma kontrakt, om avståndet
mellan delarna är för långt.

Samverkan för effektivare
krishantering
Den svenska modellen för hantering av
kriser och samhällsstörningar bygger
på de grundläggande principerna om
ansvar, närhet och likhet. Trafikverket
tillämpar dessa principer. Varje statlig
myndighet är skyldig att samverka med
andra myndigheter, och för att kunna
samverka och agera tillsammans med
andra vid samhällsstörningar genomför
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Trafikverket en omfattande förberedande samverkan. Kunskaper om andra
aktörers roller och ansvar, arbetssätt,
resurser och väl etablerade kontaktnät
är mycket viktigt för en väl fungerande
krishantering och helhetssyn.
Trafikverket har under 2014 genomfört omfattande regional samverkan med
länsstyrelserna. Förutom länsstyrelsernas verksamhet har Trafikverkets regionala organisation medverkat i andra
regionala samverkansaktiviteter med
exempelvis polismyndigheter, militärregioner, frivilliga försvarsorganisationer,
landsting och kommuner. Trafikverket
bidrog aktivt i hanteringen av skogsbranden i Västmanland och har samverkansförmåga, kompetens och resurser
som kan stötta samhällets krishantering
inom flera områden.
Även lokalt har en omfattande
samverkan genomförts, exempelvis i
bangårdsråden, samverkan med polis
om hanteringen av kopparstölder samt
underlag till kommunernas planering
och risk- och sårbarhetsanalyser. Projekt- och investeringsverksamheterna
samverkar med räddningstjänsten om
insatsplanering och tunnelsäkerhet under byggtid och har genomfört övningar
tillsammans med blåljusmyndigheterna.
Tillsammans med branschen har vi ett
nollvisionsarbete som ska minska svåra
olyckor på våra arbetsplatser. Samverkan
sker också inför större evenemang för att
trygga säkerheten.
Nationellt deltar Trafikverket i samverkansområdet transporter och bidrar
aktivt i den verksamheten. Vi ingår
också i ”Nationellt forum för inriktning
och samordning av övningar” (NAFS)
och kriskommunikationsnätverk som
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) leder.
Trafikverkets förvaltning av kommunikationssystemet Rakel har regelbunden samverkan med länsstyrelser och
polismyndigheter. Inom signalskyddet
har vi samverkat med MSB och Försvarets radioanstalt (FRA). I och med den
aktualiserade försvarsplaneringen har
en ökad samverkan på central nivå mellan Trafikverket och Försvarsmakten
inletts.
Internationellt har Trafikverket
deltagit i arbetet inom Natos civila kommittéstruktur med landtransporter, där
syftet är att utveckla och underhålla in-

ternationella krishanteringsmekanismer.
Trafikverket har en utvecklad gränsregional samverkan, och som ett led i
detta har övningen ”Bordercrossing”
genomförts mellan Norge och Sverige.
Inom ramen för samverkansområdet
transporter har en nordisk konferens
genomförts – ”Nordisk trafiksamverkan
inom krisberedskapen”.

Internationell verksamhet
Intresset internationellt har varit
fortsatt stort under 2014. Det gäller inte
minst inom vägtrafiksäkerhet där Sverige hyllats för sitt arbete med Nollvisionen. Staden New York har inspirerats att
inleda ett program efter svensk förebild.
Trafikverket har bidragit med kunskap
och erfarenheter.
Trafikverket var under året värd för
den internationellt uppmärksammade
konferensen High-Level Infrastructure
Meeting, som blev startskottet för internationellt trafiksäkerhetsarbete också
inom järnvägen. I anslutning till konferensen träffades infrastrukturförvaltarna
och chefer för godstrafikföretag för att
diskutera åtgärder för att öka godstrafiken på järnväg. Man enades om att arbeta
för längre och tyngre tåg, ökad effektivitet och lägre transportkostnader.
Trafikverkets generaldirektör Gunnar
Malm ingår i styrelsen för vägorganisationen CEDR. Under året har CEDR inlett
samarbete med EU-kommissionen. Vägförvaltningarna runt om i Europa bidrar
med kunskap och erfarenheter. CEDR
beslutade därför under året att flytta
sitt huvudkontor till Bryssel. I sammanhanget beslutade CEDR och Europeiska
järnvägsförvaltningarna (EIM) att inleda
ett samarbete kring transportinfrastruktur.
Trafikverket har under året genomfört
insatser kring internationella leverantörer. Vi har följt upp nya utländska leverantörer som vunnit anbud eller som lagt
anbud men inte blivit antagna. Dessutom
har flera internationella erfarenhetsutbyten genomförts kring teknik, upphandlingar, leverantörsmarknad med mera.
Upphandlingsfrågor har utvecklats inom
ramen för internationella organisationer
där Trafikverket är medlem.
En rad lagförslag inom transportområdet från EU-kommissionen har
behandlats av ministerrådet och Europaparlamentet under 2014. Trafikverket har
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bistått regeringskansliet med expertstöd
och faktaunderlag. Förslagen gäller exempelvis revidering av tunga vägfordons
mått och vikt, fjärde järnvägspaketet och
infrastruktur för alternativa bränslen för
samtliga transportslag.
Sverige och Trafikverket fokuserar
på genomförandet av ny EU-lagstiftning.
Det understryks av det nya arbetssättet med EU-kommissionens ansvar för
delegerade akter och genomförandeakter
som bland annat rör införandet av direktivet om intelligenta transportsystem
(ITS) och införandet av det reviderade
första järnvägspaketet. EU utsåg under
året samordnare för de nya TEN-Tkorridorerna, och Trafikverket bistår
Regeringskansliet i detta arbete, liksom
i samordningen med godskorridorerna
för järnväg. Sverige deltar i TEN-Tkorridoren Skandinavien–Medelhavet,
där en arbetsplan tagits fram under 2014.
Det påverkar möjligheterna till EU-finansiering av investeringar längs korridoren
som är viktiga för Sverige. Trafikverket
inrättade under året ett sekretariat för att
bistå regeringen dels med ansökningar
om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa, transporter (CEF), dels

med uppföljning av de projekt som fått
finansiering.
Under 2014 startade arbetet på allvar i
den plattform (PRIME) som Trafikverket
2013 avtalade med EU-kommissionen.
Det handlar om ökat utbyte av erfarenheter och bättre samordning mellan
infrastrukturförvaltarna för järnväg och
EU-kommissionens interna arbete. Under
året inleddes arbetet med att ta fram
nyckeltal för att identifiera förbättringsområden och goda exempel. Detta arbete
leds av Trafikverket. De omfattande
svårigheterna och utmaningarna med
införandet av det europeiska signalsystemet för järnväg (ERTMS) är ytterligare
en fråga som vi jobbat framgångsrikt med
inom plattformen.
Under 2014 inleddes arbetet med
nästa strategiska plan för vägsamarbetet i
Norden (NVF) från och med 2016.
Trafikverket startade under 2014 ett
samarbete med väg- och järnvägsmyndigheterna i Nederländerna. Arbetsprogrammet fokuserar på upphandling,
förbättrad produktivitet, trafikledning
och projektledning.
Forskning och innovation är mycket
betydelsefullt för EU. Tillsammans med

samarbetspartner inom näringsliv, universitet och högskolor har Trafikverket
under året deltagit i en rad projekt.
EU:s förordning om Shift2Rail Joint
Undertaking har vunnit laga kraft under
2014. Därmed inleddes arbetet med att
bygga upp organisationen och initiera
verksamheten med forskningsinsatser i
olika järnvägsfrågor. Trafikverket är en
av åtta grundarmedlemmar till Shift2Rail
JU, vilket gett oss stora möjligheter att
påverka innehållet.
Under året genomfördes en rad betydelsefulla konferenser. Trafikverket var
exempelvis medarrangör till den tredje
IENE-konferensen med 214 deltagare
från 35 länder, där frågan om ekologi och
transporter stod i fokus.
Trafikverket bedömer varje halvår
effektiviteten och kundnyttan av den
internationella verksamheten. Exempelvis kunde projektet Västlänken genom att
använda erfarenheter från Österrike ta
fram en ny lösning som ersätter servicetunnlar. Minskade investeringskostnader
och framtida underhållskostnader beräknas ge besparingar på drygt 727 miljoner
kronor.
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Trafikverkets arbete med att öka produktivitet, innovation och
effektivitet i verksamheten har fortsatt under året. Till exempel har
vi ökat framförhållningen genom att identifiera kostnadsdrivande krav
och förutsättningar. Programmet för att öka den interna effektiviteten
har nått sitt uppsatta mål om att sänka kostnadsnivån i verksamheten
med minst 2,5 miljarder kronor.

Produktivitets- och
effektivitetsutveckling
Extern produktivitet
Som en av landets största beställare fortsätter Trafikverket att skapa förutsättningar för att öka graden av innovation
och extern produktivitet i anläggningsbranschen. Det långsiktiga målet är en
extern produktivitetshöjning på 2–3
procent årligen.

Från utredning till färdig
anläggning
För att produktiviteten ska kunna öka
måste betydelsen av att effektivt bygga
och förvalta transportsystemet genomsyra hela processen, från utredning till
färdig anläggning. Eftersom Trafikverket genomför hela denna process genom
att upphandla tjänster och leveranser,
får affären och valet av affärsformer
stor betydelse. Trafikverkets bidrag
består därför till stor del av åtgärder
som ger leverantörerna möjlighet till
bättre framförhållning samt kunskap om
utbud, villkor, anpassade regelverk och
beskrivningsformer, krav för uppdrag
och entreprenader, bedömningsgrunder
för antagande av anbud, uppföljning
och ersättningsmodeller. För att följa
upp och utveckla marknaden i samråd
med branschen mäter vi nöjd leverantörsindex (NLI). Resultatet 2014 blev
65 procent, vilket är en ökning med 7
procentenheter jämfört med senaste
mätningen som gjordes 2012. Den största
enskilda ökningen i nöjdhet avser hur vi
informerar om våra kommande projekt
till marknaden.

Totalentreprenader med
funktionskrav
– en framgångsfaktor
Trafikverkets mål har under året varit
att i allt större utsträckning beställa
funktion i stället för specifika tekniska

lösningar när så är möjligt. När det gäller affärsformer är inriktningen att öka
andelen totalentreprenader med funktionskrav och konsultuppdrag grundade på en huvuddel med fast arvode.
Denna inriktning genomförs enligt den
rekommendation som angavs i Produktivitetskommitténs betänkande (SOU
2012:39). Andelen totalentreprenader
(antal) har under året ökat till 30 procent
och andelen mätt som kontraktsvärde
har ökat till 60 procent. Motsvarande
resultat för andelen (antal) fastpris för
konsultuppdrag är 27 procent, vilket är
en marginell ökning jämfört med 2013,
medan andelen mätt som kontraktsvärde
har minskat från 15 till 10 procent.

Exempel:
Stor konkurrens skapar prispress
på motorväg i Skåne
Fem kilometer av E22 mellan Rolsberga och
Fogdarp i Skåne har byggts om till motorväg. Upphandlingen gjordes i form av en
totalentreprenad för att ge entreprenörerna
stor frihet att själva komma på nya tekniska
lösningar. Stor vikt lades vid förfrågningsunderlaget så att det skulle vara lätt att räkna
på för entreprenörerna. Tiderna för projektet
planerades noggrant för att bygget skulle
kunna göras klart på kortast möjliga tid. Den
stora konkurrensen på entreprenadmarknaden i Skåne resulterade i många anbud och
priset kunde pressas med 29 miljoner kronor
jämfört med vår egenkalkyl.

Exempel:
Halverad byggtid och sänkta kostnader när
räcke byggdes på E4 söder om Gävle
Under 2014 färdigställdes 120 kilometer
räcke på E4 söder om Gävle. Genom att ha
fler arbetslag som jobbade tvåskift både
vardagar och helger kunde byggtiden mer
än halveras. En lång överledningssträcka
på 10 kilometer gav effektiv produktion,
säker arbetsmiljö och lugnare trafiktempo.
Få ändringar jämfört med den ursprungliga
projektplanen bidrog också till att arbetet flöt
på bra. Störningarna blev mindre än planerat,
och kostnadsbesparingen blev hela 17,8 miljoner kronor jämfört med vår egenkalkyl.

Exempel:
Ny metod medförde reducerade mängder
bortforslat berg i Bergslagen
Mellan Ställdalen och Hällefors i Bergslagen
passerar järnvägen genom alltför trånga
bergskärningar på 22 ställen. Dessa passager
behövde byggas bort av säkerhetsskäl. Från
början var tanken att ta bort berg längs hela
bergskärningarna inom en gräns på 3,5 meter
från mitten av spåret – en lösning som hade
orsakat mycket stora mängder berg som
måste forslas bort. Därför togs en ny metod
fram där man avlägsnade nischer av berg.
Resultatet blev att mängden berg som måste
avlägsnas sjönk med nästan 12 000 kubikmeter – en åtgärd som sparade 20 miljoner
kronor jämfört med vår egenkalkyl.

Branschgemensamt arbete om
kostnadsdrivande krav

Under 2014 genomfördes ett utredningsarbete i samverkan med intresseorganisationerna om vilka kostnadsdrivande krav och förutsättningar som
bör förändras för att skapa möjligheter
till ökad produktivitet och innovation.
Utredningen har resulterat i förslag
på aktiviteter och åtgärder hos såväl
Trafikverket som leverantörerna. En del
av arbetet omfattar projektet ”Anpassat
regelverk” som syftar till att anpassa
Trafikverkets regelverk till att bättre
stödja affärerna. Ett mål är att tydligt
kunna särskilja krav och råd. Förändringsarbetet sker genom att branschen
erbjuds att på uppdrag genomföra analyser och uppdateringar som ska resultera
i förslag på förändrade dokument.
Förslagen ska sedan behandlas och
granskas i Trafikverkets organisation innan de kan fastställas som nya
regelverk för Trafikverket. Arbetet ska
slutföras under 2016.

BIM (byggnadsinformationsmodellering) ska öka
produktiviteten
Anläggningsbranschen har traditionellt använt bygghandlingar i form av
pappersritningar. Utvecklingsarbetet
under året innebär bland annat att alla
investeringsprojekt från och med 2015
ska välja någon av de fördefinierade
BIM-nivåerna. Med BIM kan sedan alla
inblandade parter arbeta i en gemensam
virtuell 3D-modell med detaljerad information om varje objekt under anläggningens livscykel. Genom att standardisera informationen får både system
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och människor en entydig beskrivning
av objektet eller anläggningen. Detta
skapar betydande vinster med avseende
på teknik, ekonomi och tid genom alla
livscykelns faser.

Innovation och nytänkande
Med innovation avses en nyskapande
kombination av resurser som tar formen
av ett värdehöjande erbjudande för
beställaren, och som svarar mot en efterfrågan. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera hur och i
vilka delar av verksamheten det går att
använda innovationsupphandling för att
utveckla effektivare processer och ny
teknik. Trafikverket redovisade resultatet i en slutrapport i juni 2014: ”Regeringsuppdrag om innovationsupphand-

ling” – övergripande plan för hur detta
ska gå till (ISBN: 978-91-7467-613-6).
En ökad användning av innovationsupphandling är ett viktigt bidrag för att
nå Trafikverkets strategiska mål, och
därmed också de transportpolitiska och
nationella innovationspolitiska målen.

Mätning av produktivitet
Trafikverket har sedan tidigare valt att
följa produktivitetsutvecklingen via
ett antal indikatorer. Förutom andelen
totalentreprenader och konsultuppdrag
som är tydligt resultat- och produktspecificerade med fastprisavtal mäter vi
även på andra indikatorer. Dessa indikatorer är inte var och en för sig tydliga
mått för produktivitet. Bedömningen är
att vi med långa mätserier ändå kan ha
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hjälp av dessa indikatorer för att visa om
utvecklingen går åt önskat håll.
•

Trafikverkets totala omsättning under året, i förhållande
till den totala personalkostnaden för anställda och
konsulter: Nyckeltalet ”totalomsättningen i förhållande till
den totala personalkostnaden
för anställda och konsulter” har
minskat från 7,07 år 2013 till
6,97 år 2014. Det senaste året har
personal- och konsultkostnaden
gått ned, men då totalvolymen
relativt sett har minskat i större
utsträckning blir talet lägre.
En förklaring är, liksom för
byggherrekostnaden, att många
projekt befinner sig i avslutnings- och uppstartsfaser, vilket
innebär att investeringsvolymen
är lägre än tidigare år. Över tid

Produktivitets- och effektivitetsutveckling
Intern effektivitet

Uppfyllandegraden av underhållsstandarden har ökat något
fram till 2012 och därefter
varit oförändrad. Under samma
period har kostnaderna minskat,
trots ett ökat bitumenpris, vilket
är en indikator på att det skett
en viss produktivitetsutveckling
inom området. En förklaring är
att kraven i underhållsstandarden, i kombination med ett nytt
it-system (PMSv3) som stöd vid
planering av åtgärder, lett till att
åtgärder utförs i rätt tid och på
rätt plats i större utsträckning
än tidigare. En annan förklaring
är att tunna åtgärder (ytbehandlingar) utnyttjas i större
grad. Det ger stor åtgärdad yta i
förhållande till kostnaden, och
är därför ett effektivt sätt att begränsa beläggningens slitage och
åldrande. Dessa åtgärder tillför
dock ingen bärighet eller styrka
till vägen. På sikt finns därför en
risk att nedbrytningstakten ökar,
och därmed kommer uppfyllandegraden av underhållsstandarden att minska.

bör dock detta nyckeltal öka i
takt med att investeringsvolymen ökar när fler större projekt
kommer in i en mer intensiv
byggfas.
•

Andelen byggherrekostnad
i förhållande till den totala
investeringsvolymen: Andelen
har minskat från 19,13 procent
2013 till 18,57 procent 2014 men
ökat två procent jämfört med
2012. Den ökningen beror på att
många större projekt befinner sig
i slut- respektive uppstartsfaser,
vilket innebär lägre investeringskostnader men ökade
planeringskostnader.

•

Utvecklingen av den beräknade samhällsnyttan, genom
mätning av produktionsvolymsviktad nettonuvärdeskvot
(NNK): Kvoten blev 0,54 (0,71 år
2013 respektive 0,5 år 2012) och
betyder att de projekt som bedrivits har gett en nettoavkastning
på 0,54 kronor per satsad krona.
Måttet speglar den verksamhet
som bedrivits under året och är
lägre jämfört med 2013, vilket
förklaras med att de projekt som
bedrivits haft lägre NNK än året
innan samt att volymen på dessa
projekt har varit hög.

•

Utveckling av styckepriser (se
diagram 34): Under 2014 har
styckepriserna för jordschakt
sjunkit något, jämfört med 2013.
En slutsats för jordschakt är
att den nedåtgående trenden
håller i sig och att styckepriset
under 2014 är det lägsta på tre
år. Styckepriset för fyllning har
däremot ökat under 2014 och
är tillbaka på ungefär samma
prisnivå som 2012.

•

Utveckling av den totala kostnaden för underhållsbeläggning
i förhållande till kvalitet och
trafikvolym (se diagram 35): En
vald indikator för att mäta produktiviteten är att jämföra den
totala kostnaden för underhållsbeläggning i förhållande till kvalitet och trafikvolym. Kvaliteten
mäts i form av uppfyllandegrad
av underhållsstandard, i enlighet
med Trafikverkets ”Underhållsstandard belagd väg 2011”. Standarden beskriver det tillstånd
vid vilket underhållsåtgärder bör
sättas in och är baserad på samhällsekonomiska bedömningar.
Trafikvolymen har varit i stort
sett konstant under perioden
2009–2014.

•

Utveckling av kostnader för
spår och växlar i förhållande
till tågstörande fel (se diagram
36): Tidigare års redovisning
av utvecklingen av den totala
underhållskostnaden med totala
antalet besiktningsanmärkningar och tågstörande fel har bytts
ut mot motsvarande utveckling
begränsad till underhåll av spår
och spårväxlar. Kostnaderna för
underhåll av spår och spårväxlar
(inklusive reinvesteringar) har
under 2014 ökat med cirka 15
procent jämfört med 2013. Antal
tågstörande infrastrukturfel
ökade under samma period med
drygt 2 procent men ligger på en
lägre nivå än 2010.

			 De ökade kostnaderna beror
både på den ökade trafikvolymen, som innebär ökat slitage,
och på de ökade kostnaderna på
grund av lägre tillgänglighet till
spåret för underhåll. Tidigare eftersatt underhåll och senarelagda reinvesteringar bidrar också
till att underhållskostnaderna
ökar om nivån på tågstörande fel
inte ska öka.

2011–2014 bör synas under
kommande år. Effektsambanden
är dock än så länge osäkra och
analyser baserade på längre
mätserier behöver göras.

Intern effektivitet
Trafikverkets interna effektivitetsarbete
syftar till att frigöra medel som kan omfördelas i verksamheten på ett sätt som
ökar samhällsnyttan. Syftet är också att
stärka resultatkulturen inom myndigheten. När Trafikverket bildades 2010 togs
beslut om ett effektiviseringsprogram
som innebar att den årliga kostnadsnivån skulle minska med 2–3 miljarder
kronor. Det mesta av programmet är
genomfört vid utgången av 2014.
Arbetet omfattar alla de kostnader
som Trafikverket kan påverka och som
inte avser upphandlade entreprenader.
Det finns en beslutad plan för genomförandet av kostnadssänkningarna som
omfattar över 200 effektiviseringsinitiativ inom all verksamhet i Trafikverket.
Effektiviseringsinitiativen har olika
karaktär. De stordriftsfördelar som uppstod inom centrala funktioner, exempelvis kommunikation, personal och ekonomi, har tagits till vara. Kostnaderna
och bemanningen inom dessa funktioner
har minskat sedan Trafikverket bildades.
Sedan 2010 beräknas effektiviseringarna ha sänkt kostnadsnivån i verksamheten med nästan 2,5 miljarder kronor.
Av det avser 115 miljoner kronor åtgärder
som genomförts under 2014.
Exempel på åtgärder som är genomförda under 2014:
•

anpassning av ny it-organisation,
inklusive outsourcing av delar av
verksamheten

•

fortsatt anpassning till en renodlad beställarroll

•

fortsatta konsultväxlingar inom
bland annat investeringsverksamheten

•

fortsatt anpassning av lokaler
och stationeringsorter.

En stor del av de medel som frigörs i
verksamheten används till satsningar i
väg- och järnvägsinfrastrukturen. Den
nationella transportplanen för 2014–
2025 innehåller satsningar där 17 miljarder kronor kommer från Trafikverkets
effektiviseringsarbete.

			 Effekterna av ökade satsningar
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Medarbetare

Den centrala funktionen HR arbetar långsiktigt och kortsiktigt med
kompetensförsörjning inom Trafikverket och stöttar verksamheten i
att uppnå målen. HR bidrar med expertkunskap inom personalfrågor
och är ansvariga för arbetet med hur Trafikverket ska vara en attraktiv

Personalstruktur
Inom Trafikverket finns cirka 150 yrken,
som kan delas in i undergrupper.
Antalet tillsvidareanställda har ökat
från 6 313 till 6 342 vid årets slut. Via
omställningsorganisationen har 84 (120)
anställningar avslutats under 2014.
Totalt har 421 (461) personer nyanställts.
Antalet anställda som slutade under
2014 var 389 (387). Av dem lämnade 150
(143) personer Trafikverket för annan
arbetsgivare och 148 (172) avgick med
pension. Personalomsättningen 2014 var
6,2 (6,1) procent.
De anställdas medelålder är 49 (49) år.

Omställningsarbete
Omställningsorganisationen arbetar
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Medarbetarundersökning

med individuella åtgärder för att hitta
lösningar inom eller utanför Trafikverket för övertalig personal, bland annat
genom möjligheter till kompetensutveckling.

Under året fokuserade organisationen på
att verkställa de åtgärder som beslutades
i handlingsplaner baserat på analysen av
resultatet i medarbetarundersökningen
2013. Detta sammanvägt med övriga
parametrar som påverkar organisationsklimatet är en viktig del i förbättringsarbetet.

Organisation

Hälsa

Inom området organisation arbetar
HR till stor del behovsdrivet och oftast
med direktionen eller högre chefer som
uppdragsgivare, där fokus är att bidra
till att olika initiativ inom Trafikverkets
organisationsområde är synkroniserade och till största möjliga nytta för
Trafikverket.

Företagshälsovården har fått ökade beställningar av hälsofrämjande insatser.
Projektet för hälsofrämjande insatser
för skiftgående personal har nu delvis
övergått i löpande arbete. Vi har även
kraftsamlat kring frågan om alkohol
och droger med stöd av vår företagshälsovård. Trafikverkets fritidsförbund är
en resurs i hälsoarbetet och bidrar till
att stärka den gemensamma kulturen.
Trafikverket har låg sjukfrånvaro, men
samhällsmönstret med högre sjukfrånvaro för kvinnor än för män gäller även här.

arbetsgivare.

Medarbetare

ter AFS 2001:1. Dessutom får cheferna
en obligatorisk repetitionsutbildning
vart femte år.

Arbetsmiljö
Personalansvariga chefer får genomgå
grundutbildning och diplomering i arbetsmiljö för att uppfylla kompetenskravet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-

Medarbetare

Åtgärder för
kompetensförsörjning

Tabell 52
Personalstatistik

En förutsättning för att Trafikverket ska
nå de mål som ställs på verksamheten
och klara framtida leveranser är att vi
har tillgång till kompetenta och engagerade medarbetare.
Under 2014 har Trafikverket tagit
fram en gemensam inriktning för den
strategiska kompetensförsörjningen
2015–2017. I inriktningen finns de prioriterade kompetensområden vi har för att
klara våra framtida mål och leveranser,
vilka är ledarskap, organisation och
styrning, samhällsförståelse och samhällsutveckling samt affärsmannaskap
och affärsformer. Med utgångspunkt i
inriktningen och den egna verksamhetens behov har alla delar av Trafikverket
tagit fram en 3-årig kompetensförsörjnings-, bemannings- och aktivitetsplan.

Antal tillsvidareanställda
Antal tidsbegränsat anställda

Kompetensförsörjningsplanen och
omvärldsbevakning ligger till grund
för attraktivitetsarbetet i Trafikverket,
både internt och externt. Det interna
arbetet syftar till att motivera, utveckla
och behålla den kompetens vi har. Där är
kompetensutveckling, konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor, arbetsmiljö, kultur och karriärvägar viktiga
faktorer. Externt är det viktigt med ett
långsiktigt perspektiv där vi synliggör
oss som en attraktiv arbetsgivare mot
studenter och yrkesverksamma, men
även med aktiviteter som riktar sig till
elever i grundskolan.
Exempel på externt riktade aktiviteter genom branschsamarbeten:
•

Framtidståget

•

Future City

•

Samhällsbyggarna

•

utvecklad webbsida i
branschnätverket KIA

•

Lantmäteriet.

2013

2014

6 313

6 342

682

691

740

Totalt antal anställda

6 921

7 004

7 082

Årsarbetskrafter, egen personal

6 161

6 283

6 257

Årsarbetskrafter, konsulter

1 241

1 124

1 215

416

461

421

Antal avgångar, tillsvidareanställda

476

387

389

– varav pensionsavgångar

164

172

148

6,70%

6,10%

6,20%

Antal nyanställningar inkl. konsultväxlingar

Personalomsättning
Antal tillsvidareanställda (genomsnitt)

6 229

6 302

6 324

– varav kvinnor

36%

36%

37%

– varav män

64%

64%

63%

621

671

703

6 850

6 973

7 027

Antal tidsbegränsat anställda (genomsnitt)
Totalt antal anställda (genomsnitt)

Tabell 53
Sjukfrånvaro, procent
2012

2013

2,7

2,6

3,0

43,2

43,2

48,3

Kvinnor

3,7

4,0

4,2

Män

2,1

1,9

2,2

29 år eller yngre

1,9

2,3

2,1

30–49 år

2,7

2,7

3,1

50 år och äldre

2,7

2,6

2,9

Totalt

Attraktiv arbetsgivare

2012
6 239

– varav långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer)

2014

Exempel på externt riktade aktiviteter
genom egna aktiviteter:
•

sociala medier

•

profilering

•

studiebesök.

Mål för antal ansökningar till Trafikverkets tjänster:
•

Trainee: Årsmålet var 600 an-
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Medarbetare

sökningar från behöriga sökande
till 16 platser. Resultat: 2 849
ansökningar, varav 1 499 var
behöriga.
•

Sommarjobb, praktik och exjobb:
Målet var 350. Resultat: 466, och
86 procent av dem som anställdes som sommarjobbare hade
högskoleutbildning.

Undersökningsföretaget Universums
två externa mätningar visar bra resultat
för Trafikverket som arbetsgivare bland
studenter och yngre akademiker (”young
professionals”, personer under 40 år
med akademisk bakgrund och 1–8 års
arbetslivserfarenhet).
Trafikverket är som första myndighet nominerat av Universum till årets
employer branding-företag. Priset
tilldelas ett företag som aktivt involverar
hela organisationen, från ledningsgrupp
till linje, i employer branding-frågor och
som jobbar på ett strategiskt och inspirerande sätt.

Chefer, projektledare och
specialister
Nya krav ställs på våra chefer genom
Trafikverkets beställarroll, ökade
resultatkrav och förändrade styrningsmodeller samt ökad extern dialog.
Ledarskapsprogrammet som startade
2012 fortsätter, och två talangprogram
för utveckling av framtida ledare har
genomförts under året. Trafikverket
samarbetar med andra myndigheter i
ett mentorprogram för nya ledare som
komplement till vårt interna mentorprogram. Programmet för kvinnliga chefer
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Trafikverkets årsredovisning 2014

Tabell 54
Ranking av Trafikverket
Företagsbarometern (studenter)

2013

2014

Civilingenjör

34

28

Högskoleingenjör

26

22

Karriärbarometern (young professionals)
Teknik

26

23

Civilingenjör

31

29

Högskoleingenjör

22

15

Tabell 55
Chefer
2012

2013

Ledamöter i Trafikverkets direktion

13

13

13

– varav kvinnor, procent

38

38

46

– varav män, procent

62

62

54

Antal chefer

2014

529

499

496

– varav kvinnor, procent

34

37

38

– varav män, procent

66

63

62

har avslutats under året med mycket
goda erfarenheter från deltagarna. Flera
av dem har gått vidare till mer ansvarsfulla ledarbefattningar.

Analys av kompetensförsörjningen i förhållande
till verksamhetens mål
En viktig förutsättning för kompetensförsörjningen är att lyckas attrahera
passande målgrupper. Det återspeglas
i årsmålen för behöriga sökande till
traineetjänsterna och till sommarjobb,
exjobb och praktik, där målen överträffades med råge.

Trafikverkets attraktivitet bland
studenter och unga yrkesverksamma
fortsatte öka även i år.
Den årliga chefsbedömningen har
ökat rörligheten, gett bättre underlag
för tillsättningar och bidragit till att
Trafikverket har funnit fler kvinnor som
är lämpliga till ledande befattningar.
Förändringarna inom Trafikverket är
fortfarande stora, och ett friktionsfritt
omställningsarbete är därför av största
vikt. De berörda anser att verksamheten
fungerar bra, och de omställningsåtgärder som har genomförts visar att arbetet
stöder Trafikverkets övergripande mål.
Projektledare och tekniska specialister
bedöms enligt en systematiserad modell.
Det är viktigt att Trafikverkets medarbetare känner arbetstillfredsställelse,
och den baseras på många faktorer. Resultatet från medarbetarundersökningen 2013 har resulterat i handlingsplaner
för att ytterligare förbättra arbetstillfredsställelsen.
Ett flertal åtgärder har bidragit till
låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Åtgärderna bidrog till att vi fick ut
stor effekt av de insatser för kompetensutveckling som genomförts för chefer
och medarbetare.
Konkurrensen om de kompetenser
Trafikverket behöver för att driva verksamheten hårdnar alltmer. Bedömningen är dock att vi har bra framförhållning
i arbetet med vår framtida kompetensförsörjning.

Intern styrning och kontroll
Övergripande arbetssätt

Intern styrning och
kontroll
Intern styrning och kontroll syftar till
att verksamheten genomförs enligt instruktion, regleringsbrev och verksamhetskrav. Kraven innebär att verksamheten ska utföras effektivt, enligt gällande
rätt och andra förpliktelser, med en tillförlitlig och rättvisande redovisning och
med god hushållning med statens medel.
God intern styrning och kontroll uppnås
genom att ansvar och befogenheter är
tydligt delegerade och att rutiner och
regler finns för verksamheten samt att
man tillämpar en riskbaserad verksamhetsstyrning. I Trafikverket tillämpas
mål- och resultatstyrning, kompletterad
med finansiell styrning, regelstyrning
och gemensamma värderingar.
Riskhanteringsprocessen med
riskbedömning, kontrollåtgärder och
uppföljning ska vara integrerade i verksamhetsstyrningen. Att dessa moment
genomförs och dokumenteras med god
kvalitet är grundläggande för Trafikverkets resultat och för den interna
styrningen och kontrollen. Det är inte
möjligt att etablera intern styrning och
kontroll som gör att det aldrig uppstår
fel i organisationen, men myndighetsledningen ska känna en rimlig trygghet för
att verksamheten bedrivs på rätt sätt.
Under 2014 har Trafikverket uppdaterat ramverket för riskhantering.
Uppdateringen innebär dels bättre
integrering i styr- och arbetsformer,
dels att risker (hot och möjligheter),
inträffade händelser (incidenter, tillbud,
olyckor, avvikelser, kriser) och planering
av åtgärder vid avbrott nu är tydligare
integrerade i riskhanteringsprocessen.
Till grund för Trafikverkets riskhantering ligger ett direktiv med principer,
förhållningssätt och kriterier för värdering av risker och inträffade händelser
samt en intern föreskrift som beskriver
riskhanteringsprocessen och ansvar
för tillämpning. De tre ansvarslinjerna
för intern styrning och kontroll enligt
vedertagen internationell praxis har
även tydliggjorts. Första ansvarslinjen
är riskägarskapet, andra är riskfunktionerna (risk manager och riskstrateger),
och tredje är granskningsfunktionerna
(revision).

Övergripande arbetssätt
Riskhanteringen är anpassad till förutsättningarna i styr- och arbetsformerna
i hela organisationen. Risker och inträffade händelser värderas och lyfts till
överliggande organisatorisk nivå, med
stöd av direktivets kriterier för värdering. De största riskerna dokumenteras
i respektive enhets verksamhetsanalys.
Från enheternas analyser hämtas underlag till en analys av Trafikverkets största
hot och möjligheter. Trafikverkets verksamhetsanalys hålls aktuell under året.
Externa och interna revisioner är
en del av den interna styrningen och
kontrollen. Återkommande interna
revisioner genomförs exempelvis inom
områdena trafiksäkerhet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.
Den interna styrningen och kontrollen följs upp och utvärderas genom
bedömning av om riskhanteringsprocessen har varit ändamålsenlig, och genom
underlag från Internrevisionens och
Riksrevisionens observationer.

Höga risker
För flera höga risker har det under året
genomförts åtgärder som har minskat
risknivån. Här följer några exempel:
•

•

Kvaliteten på data om anläggningen har höjts genom bland
annat förbättrad hantering av
besiktningsanmärkningar för
järnvägen. Det pågår ett arbete
med att få ett samlat grepp om
alla anläggningsdata, och målet
är att förbättra informationshanteringen, arbetssättet och
tillgången till anläggningsdata.
Det höga kapacitetsutnyttjandet
orsakar konflikter om tid i spår
mellan tågtrafik och arbeten
i järnvägsanläggningen, men
dessa konflikter har hanterats på
ett bättre sätt än tidigare. Tidiga
dialoger har förts med tågoperatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter, arbetenas
påverkan på punktligheten har
simulerats i förväg och förmågan att hantera förändringar i
den fastställda tågplanen har
utvecklats. Åtgärderna förfinas under 2015 och behöver då
ytterligare beakta tid i spår för
banunderhåll med skärpta krav
på säkerhet.

•

Materielförsörjningsprocessen
för järnväg har effektiviserats för
varuupphandling, tillhandahållande av material och hantering
av begagnat material.

•

Samverkan för ”Tillsammans
för tåg i tid” inom järnvägsbranschen har etablerats för att järnvägsaktörerna på ett systematiskt, långsiktigt och gemensamt
sätt ska arbeta med järnvägens
punktlighet utifrån människors
resebehov och näringslivets
transportbehov.

•

En strategi för hur infrastrukturen ska anpassas till dagens
och framtidens klimat har tagits
fram. Den skapar bättre förutsättningar för att arbeta effektivt, förebygga negativa följder
och hantera effekter av klimatets
påverkan.

Inför 2015 kommer det att finnas högt
prioriterade risker där de pågående åtgärderna ännu inte fått tillräcklig effekt.
Nedanstående är exempel på områden
där risknivån fortfarande är för hög:
•

Brister i järnvägens tekniska system leder till hög risk för många
tågstörningar.

•

Kopparstölder leder till trafikstörningar.

•

Införandet av ny teknik i de
publika mobiltelefonsystemen
enligt EG-direktiv innebär en
ökad störning i den operativa
kommunikationen inom järnvägen.

•

Trafikverket lever inte upp till
kunders och samarbetspartners
förväntningar på exempelvis
punktlighet, minskade störningar och trafikinformation.

Trafikverket har under 2014 arbetat intensivt med det systematiska säkerhetsarbetet. Detta är ett arbete som fortsätter lika intensivt 2015. Införandet av det
uppdaterade riskramverket ska fortsätta,
bland annat genom att riskhanteringen i
Trafikverkets arbetsprocesser utvecklas.
Arbetet med risker och inträffade händelser samt planeringen av åtgärder vid
avbrott ska samordnas bättre.
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Finansiell redovisning
Resultaträkning

Resultaträkning
tkr
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftskostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

20 641 907
6 273 430
1 143 805
107 204
28 166 347

20 576 270
6 885 324
2 302 613
98 813
29 863 020

-4 948 192
-347 851
-19 804 405
-822 825
-8 665 646
-34 588 920

-4 884 659
-379 079
-20 122 370
-843 505
-8 410 481
-34 640 094

-6 422 573

-4 777 074

Not 17

-169 006

-196 919

Not 7

313 281
-313 281
0

416 990
-416 990
0

Not 1
Not 8
Not 9
Not 8
Not 8

4 521 396
2 556
13 080
5 103
-4 594 943
-52 808

3 952 856
454
375 114
2 638
-4 331 062
0

Not 10

-6 644 388

-4 973 993

Not
Not 1
Not 2
Not 3

Not 4
Not 5
Not 3
Not 6

Verksamhetsutfall
Resultat från andelar i hel- och delägda företag
Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits av myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål
Lämnade bidrag
Saldo
Årets kapitalförändring
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Finansiell redovisning
Balansräkning

Balansräkning
tkr

Not

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för dataprogram
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

Not 11

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Infrastrukturanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.
Pågående nyanläggningar
Beredskapstillgångar
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager och förråd
Pågående arbeten
Förskott till leverantörer
Summa varulager m.m.
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar
Summa fordringar

2014-12-31

2013-12-31

117 247
935
118 182

143 916
2 779
146 695

Not 12
Not 13
Not 14
Not 15
Not 16

246 440 558
97 483
891 104
87 402 881
28 209
594 067
335 454 302

240 530 826
107 029
711 007
81 036 359
0
524 268
322 909 488

Not 17
Not 18

15 296
709 441
724 737

13 715
0
13 715

Not 19

641 180
860
6 588
648 628

573 128
13 128
15 456
601 712

1 007 230
1 550 812
42 777
2 600 820

1 293 069
1 653 434
30 095
2 976 599

373 730
420 115
157 599
951 444

357 965
733 282
305 774
1 397 021

Not 20

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

Not 21

Avräkning med statsverket

Not 22

712 254

-290 889

Not 23
Not 23

5 939 273
360 301
263 774
6 563 349

7 508 654
358 622
139 236
8 006 512

347 773 716

335 760 852

294 594 272
-2 244 578
1 091 280
-6 644 388
286 796 587

282 041 154
-2 005 033
966 559
-4 973 993
276 028 687

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret
Kassa och bank
Summa kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital
Statskapital
Resultatandelar i hel- och delägda företag
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkning
Summa myndighetskapital

Not 24

Fonder

Not 25

20 598

25 701

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Not 26
Not 27

77 680
1 171 802
1 249 482

71 022
1 094 303
1 165 325

Not 28
Not 29
Not 30
Not 28

2 449 692
1 419 007
2 679 348
42 145 278
1 410 980
6 105 010
828 387
0
0
57 037 701

2 499 692
1 092 381
2 464 454
41 241 242
1 468 904
6 171 290
1 091 021
200
109 779
56 138 963

2 431 744
151 222
86 383
2 669 348

2 309 753
33 627
58 795
2 402 176

347 773 716

335 760 852

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Övriga lån
Andra långfristiga skulder
Övriga krediter i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Depositioner
Förskott från uppdragsgivare och kunder
Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa periodavgränsningsposter
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
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Övriga ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse enligt Trafikverkets instruktion
Ansvarsförbindelser enligt Trafikverkets regleringsbrev
Trafikverkets årsredovisning 2014

Not 31

Not 32

Not 33

Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Trafikverkets immateriella anläggningstillgångar består
främst av balanserade utgifter för egenutvecklade
dataprogram.
Väganläggningar har under året invärderats som
färdigställda till ett värde av 5 636 miljoner kronor.
Motsvarande värde för järnvägsanläggningar uppgår
till 8 475 miljoner kronor. Årets avskrivningar och
nedskrivningar uppgår till 8 666miljoner kronor varav
3 957 miljoner kronor utgörs av avskrivningar på järnvägsanläggningar och 4 427 miljoner kronor utgörs av
avskrivningar på väganläggningar. Värdet av pågående
investeringar uppgick vid årets slut till 87 403 miljoner
kronor varav väganläggningar svarade för 39 184 miljoner och järnvägsanläggningar för 47 912 miljoner. I
detta ingår ett flertal mycket stora projekt, bland annat
Citybanan i Stockholm, Västkustbanan inklusive tunnel
genom Hallandsåsen, E4 Sundsvall, E18 Hjulsta - Kista
och E20 Norra länken.

Skulder, avsättningar och åtaganden
Övriga krediter i Riksgäldskontoret ökar i takt med
de upparbetade kostnaderna i våra lånefinansierade
verksamheter där Citybanan i Stockholm, dubbelspår
Trollhättan – Göteborg samt Motala – Mjölby och E45
Angeredsbron – Älvängen är de största projekten.
Övriga lån uppgår vid årets slut till 1 419 miljoner
kronor och består till största delen av förskotteringar
(lån) från kommuner och avser lån för tidigareläggning
av investeringar. Den sammanlagda skulden för de
förskotteringar av investeringar som Trafikverket och
regeringen har godkänt får inte överstiga 30 procent av
de under året beviljade anslagsposterna 5.1, 5.2, 5.3, 6
under anslag 1:1. Detta innebär för 2014 ett maximalt
förskotteringsbelopp på 4 250 miljoner kronor.

Finansiell redovisning
Anslagsredovisning inklusive
redovisning mot bemyndiganden

Anslagsredovisning inklusive
redovisning mot bemyndiganden
Anslag perioden 2014-01-01 - 2014-12-31

tkr

Disponibla medel
Ingående Årets tilldelOmdispoöverförings- ning enligt
nerade
belopp regleringsanslags2014-01-01
brev
belopp
Not 34
Not 35
Not

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utfall
NettoUtgående
kostnader överföringsbelopp
2014-01-01
Not 36

Specifikation av anslag
Utgiftsområde 22 - Kommunikationer
1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag)
3 Myndighetsutövning (ram)
4 Lagfartskostnader (ram)
5 investeringar i nationell plan (ram)
5.1 Väginvesteringar (ram)
5.2 Järnvägsinvesteringar (ram)
5.3 Sjöfartsinvesteringar (ram)
S:a 5 Investeringar i nationell plan (ram)
6 Investeringar i regional plan (ram)
7 Räntor och återbetalning av lån (ram)
7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)
7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)
S:a 7 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)
8 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)
9 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)
S:a 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur (ramanslag)
1:1
Väghållning 2013 (ramanslag)
14 Bidrag (ram)
14.2 Vissa bidrag till trafiksystem (ram)
S:a 14 Bidrag (ram)
16 Statlig väghållning (ram) varav
16.1 Investeringar i nationell plan (ram)
16.2 Investeringar i regional plan (ram)
16.3 Drift och underhåll (ram)
S:a 16 Statlig väghållning (ram)
S:a 1:1 Väghållning (ramanslag)
1:2
Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag)
1 Vidmakthållande Väg (ram)
1.1 Drift och underhåll av vägar (ram)
1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)
1.3 Bidrag för drift av enskild väg (ram)
1.4 Bidrag för drift av enskild väg - icke ränrebärande (ram)
S:a 1 Vidmakthållande Väg (ram)
2 Vidmakthållande järnväg (ram)
2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)
S:a 2 Vidmakthållande järnväg (ram)
S:a 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (ramanslag)
1:2
Banhållning 2013 (ramanslag)
10 Banhållning (ram)
10.1 Investering i nationell plan (ram)
S:a 1:2 Banhållning (ramanslag)
1:3
Trafikverket: Administration (ramanslag)
2 Trafikverkets administration (ram)
S:a 1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag)
1:6
Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag)
1 Icke statliga flygplatser - del till Trafikverket (ram)
3 Beredskapsflygplatser (ram)
S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag)
1:7
Trafikvavtal (ramanslag)
1 Trafikavtal (ram)
S:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag)
1:10
Från EU-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk (ramanslag)
5 EU-stöd, TEN (ram)
S:a 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk (ramanslag)

38

155 300

38
38
38

5 013 913
5 691 750
94 000
10 799 663
2 870 000

-677 125
1 175 000

-82 000
-433 875
-515 875
18 000

0

424 000
1 933 875
2 357 875
417 000
427 000
17 026 838

0

93 157
93 157

0

0

0
38
38
0

-864 001
556 520
1 188 310
880 829
973 986

38
38

140 402

14 898
0

4 336 788
6 866 750
94 000
11 297 538
2 870 000

5 584 035
7 206 649
30 025
12 820 709
2 404 385

-1 247 247
-339 899
63 975
-1 523 171
465 615

0

342 000
1 500 000
1 842 000
435 000
427 000
17 026 838

306 923
1 411 801
1 718 724
430 885
419 014
17 934 119

35 077
88 199
123 276
4115
7 986
-907 281

0

93 157
93 157

93 157
93 157

0
0

137 488
556 520
827 625
1 521 633
1 614 790

137 488
556 520
827 625
1 521 633
1 614 790

0
0
0
0
0

9 332 511
1 767 268

0

9 616 989
2 406 864
0
1 046 352
13 070 205

1 105 365
12 205 144

284 478
639 596
0
-59 013
865 061

0

0

1 001 489

0
0

9 616 989
2 406 864
1 046 352

-360 685
640 804
640 804

0

13 070 205

-1 046 352
1 046 352
0

0

7 862 500
7 862 500
20 932 705

0
0

0
0

7 862 500
7 862 500
20 932 705

7 510 657
7 510 657
19 715 801

351 843
351 843
1 216 904

-407 539
-407 539

0

98 630
98 630

0

-308 909
-308 909

-308 909
308 909

0
0

56 963
56 963

1 327 878
1 327 878

0

-15 500
-15 500

1 369 341
1 369 341

1 361 315
1 361 315

8 026
8 026

36
1
37

63 013
7 000
70 013

0

-36
-1
-37

63 013
7 000
70 013

62 973
6 999
69 972

40
1
41

20 662
20 662

831 000
831 000

0

0

851 662
851 662

793 429
793 429

58 233
58 233

263 984

348 500

612 484

309 037

303 447

263 984

348 500

612 484

309 037

303 447

38

38

497 875

155 300
0

0

0
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Finansiell redovisning
Anslagsredovisning inklusive
redovisning mot bemyndiganden

Anslagsredovisning forts.
Anslag perioden 2014-01-01 - 2014-12-31
Specifikation av anslag
Utgiftsområde 22 - Kommunikationer
Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)
3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)
6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)
S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)
1:14
Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)
1 Trängselskatt i Göteborg - del till Trafikverket
2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
S:a 1:14 1:14Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)

Ingående Årets tilldelöverförings- ning enligt
belopp reglerings2014-01-01
brev
Not
Not 34

Omdisponerade
anslagsbelopp
Not 35

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

NettoUtgående
kostnader överföringsbelopp
2014-12-31
Not 36

1:11

38
38

38

Avveckling av affärsverket Statens järnvägar (ramanslag)
1 Avveckling av SJ - del till Trafikverket (ram)
S:a 1:15 Avveckling av affärsverket Statens järnvägar (ramanslag)

15 321
960 985
976 306

40 000
686 986
726 986

143 296
143 296

0

55 321
1 791 267
1 846 588

22 124
307 174
329 298

33 197
1 484 093
1 517 290

44 174
44 174

32 000
607 550
639 550

127 343
127 343

0

76 174
734 893
811 067

21 846
734 893
756 739

54 328
0
54 328

2 547
2 547

0
0

0

0

2 547
2 547

0
0

2 547
2 547

1 931 120 41 903 470

1 010 073

-15 536 44 829 127

42 575 591

2 253 536

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1:15

Totalt Utgiftsområde 22 - Kommunikationer
Avslutande anslag
1:1
12 (2013) Övr insatser för effektivisering av transp.syst (ram)
1:1
13 (2013) Myndighetsutövning (ram)
1:1
14.1 (2013) Bidrag för drift av enskilda väg (ram)
1:1
16.4 (2013) Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1
16.5 (2013) Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram)
1:2
1 Lagfartskostnader
1:2
8 Myndighetsutövning (ram)
1:2
8:1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)
1:2
9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)
1:2
10.2 Drift, underhåll och trafikledning (ram)
1:2
10.3 Räntor och återbetalning av lån (ram)
1:2
11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)
S:a
Avslutande anslag

Inkomsttitlar
2511.038 Ansökningsavgifter till transportdispenser
6511.001 Bidrag till Transeuropeiska nätverk
Totalt

Finansiella villkor
Anslag 1:1 ap.5.1
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende
villkorat aktieägartillskott till Svedab.
1,7 miljoner kronor har betalats till Transportstyrelsen avseende informationsinsatser med anledning av öppnandet av broar över Motalaviken och Sundsvallsfjärden
600 tusen kronor har betalats till Kommerskollegium avseende deras uppgift att
vara förlikningsorgan enligt den nya lagen om elektroniska vägtullsystem.
Anslag 1:1 ap.5.2
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende
villkorat aktieägartillskott till Svedab eller kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan
Infrastructure AB.
Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon har utbetalats med 34 miljoner kronor.
Trafikverket har inte utfört investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät.
Anslag 1:1 ap.6
Statsbidrag till investeringar i enlighet med prioriteringar i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur har utbetalats med 1 198 miljoner kronor.
Anslag 1:1 ap.7.2
Trafikverket har betalat 13 tusen kronor avseende administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB, 5,2 miljoner kronor i
administrativ avgift och 22,7 miljoner kronor i ränta avseende Riksgäldskontorets
villkorslån till A-Train
Anslag 1:1 ap.8
Till Inlandsbanan AB har bidrag utbetalats med 129 miljoner kronor och till
Öresundsbrokonsortiet har ersättning utbetalats med 302 miljoner kronor för
nyttjandet av Öresundsförbindelsen.
Anslag 1:1 ap 9
53 miljoner kronor har används till forskning och innovation inom sjöfarten och 49
miljoner kronor har använts till forskning och innovation inom luftfarten.
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8 830
9 271
61 085
395 857
170 352
6 000

0
0
0
0
0

-8 830
-4 680
-61 085
-395 857
-170 352
-180

2 735
29 062
-396 688
465 747
170
752 421

0
0
0
0
0
0

-159
-29 062
396 688
-465 747
-170
-739 434

Not

-4 591

-5 820
-2 576

-12 987

Beräknade inkomster
enligt regleringsbrev
2014-12-31
24 000

37
24 000

Utfall inkomster
2014-12-31
19 709
293 572
313 281

Trafikverket har betalt 11,6 miljoner kronor till Transportstyrelsen för verksamhet som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen
eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt
övergångsbestämmelserna i körkortslagen
Anslag 1:2 ap.1.1
Trafikverket har betalat 6 tusen kronor för stakning av vinterled till Holmön.
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsavgift på 4,1 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.
30 miljoner kronor har betalts till Kammarkollegiet avseende den ersättning som
betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt som varit
inblandat i sammanstötning med motorfordon.
Anslag 1:2 ap.2.1
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsavgift på 1,6 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel.
242 tusen kronor har betalts till Kammarkollegiet avseende den ersättning som
betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt som varit
inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon.
Anslag 1:3 ap.2
Kostnaderna för Trafikverkets medlemskap i de europeiska intressegrupperna
EEIG, EWIV och UIC har inte överstigit 6 miljoner kronor.
Anslag 1:6 ap.1
För ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna har 110 tusen kronor använts.
Anslag 1:11 ap.6
Från anslagsposten har 84 miljoner kronor använts till Förbifart Stockholm och 223
miljoner kronor till trimningsåtgärder i Stockholmsregionen.
Låneram och krediter
Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2014 redovisas i not 28.
Lån från kommuner och enskilda för finansiering i väg- och järnvägsanläggningar
har upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för år 2014 anger.
Utnyttjandet av disponibla anslagskrediter redovisas i not 36.
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Redovisning mot bemyndiganden1
tkr
Anslag
Anslag 1:1 Utveckling

Tilldelad
bemyndiganderam
145 750 000
99 350 000

Ingående
 taganden
å
107 203 475
87 237 063

Utestående
åtaganden
127 449 296
89 284 396

18 300 000
7 500 000
16 600 000
4 000 000

14 965 500
2 270 900
1 065 500
1 664 512

17 134 400
6 619 100
11 515 800
2 895 600

Anslag 1:2 Vidmakthållande
Anslag 1:7 Trafikavtal
Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm
Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg

Utestående åtagandenas fördelning per år
År 2015
År 2016
År 2017
Därefter
19 631 737
15 088 271
13 191 926
79 537 362
8 885 177
7 608 306
6 849 391
65 941 522
4 345 500
636 500
4 606 320
1 158 240

3 273 015
604 100
2 878 950
723 900

3 197 225
983 600
1 727 370
434 340

6 318 660
4 394 900
2 303 160
579 120

Avser bemyndiganden enligt 17 § anslagsförordningen, dvs. åtaganden som medför utgifter under kommande budgetår.
Utestående åtagande inkluderar framtida räntekostander för upptagna lån. Vid beräkningarna använder sig Trafikverket av en kalkylränta på 4,5 procent. En förändring av kalkylräntan med 0,5
procent motsvarar 2 700 miljoner kronor i förändrat åtagande.
Kommentar utestående åtaganden jämfört med tilldelad bemyndiganderam.
Anslag 1:11 Trängselskatt Stockholm: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än tilldelad bemyndiganderam. Avtal har inte tecknats enligt tidigare planering med anledning av förskjutning av investeringar.
Anslag 1:14 Trängselskatt Göteborg: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än tilldelad bemyndiganderam. Tidigare upptagna lån för investeringar i trängselskatteprojekten har amorterats. Framtida räntekostnader och amorteringar minskar vilket reducerar utestående åtaganden.
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tkr

Not

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Not 39

-25 921 245

-26 221 128

20 641 907
6 264 287
100 396
107 204
27 113 794
-68 053
379 121
9 835
1 513 452

20 576 270
6 857 229
104 640
98 813
27 636 952
84 179
299 866
-536 087
1 263 782

-711 022
-21 188 676
-13 078
-21 912 776

946
-20 284 216
-25 151
-20 308 420

4 684 000
-3 829 964
623 961
-308 812
17 412 288
26 922
1 043 409
19 651 803
365 412
-1 895 561

5 067 464
-3 044 464
454 865
-896 837
16 105 900
56 950
2 197 973
19 941 850
-386 647
-753 217

313 281
313 281
-313 281
0

416 990
416 990
-416 990
0

-4 594 943
-4 594 943

-4 331 062
-4 331 062

4 521 396
2 556
13 080
4 537 031
-57 911
-440 020

3 952 856
454
375 114
4 328 424
-2 638
507 926

7 715 623
-15
-1 567 701
124 533
1 003 143
-440 020
7 275 603

7 207 697
-10
1 087 207
-35 765
-543 506
507 926
7 715 623

DRIFT
Kostnader
Finansiering av drift
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Övriga intäkter
Summa medel som tillförts för finansiering av drift
Ökning (-)/minskning (+) av lager
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från/till drift

Not 40
Not 41

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar
Investeringar i materiella tillgångar
Investeringar i immateriella tillgångar
Summa investeringsutgifter
Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret
- amorteringar
Andra långfristiga lån
- amorteringar
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/ tillförts statsbudgeten
Försäljning av anläggningstillgångar
Bidragsmedel som erhållits för investeringar
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder
Kassaflöde från/till investering

Not 41

UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten
Inbetalningar i uppbördsverksamhet
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag
Utbetalningar i transfereringsverksamhet
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet
Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början
Ökning (+)/minskning (-) av kassa och bank
Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret
Ökning (+)/minskning (-) av banktillgodohavanden
Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket
Summa förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Sammanställning över
väsentliga uppgifter

Sammanställning över väsentliga uppgifter
tkr
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad låneram
Utnyttjad låneram

2014

2013

2012

2011

2010

47 600 000
44 594 970

48 178 000
43 740 934

44 350 000
41 717 934

22 941 800
20 985 819

16 120 000
13 945 542

3 773 000
0

3 731 000
0

3 765 130
0

3 554 798
0

2 920 725
-766 046

10 517
38 601

24 046
80 201

29 346
85 494

30 115
83 484

0
21 236

Avgiftsintäkter
Intäkter som inte disponeras av Trafikverket
Intäkter som disponeras av Trafikverket
Intäkter enligt budget i regleringsbrev

19 709
6 273 430
5 046 200

23 543
6 885 324
5 362 800

23 891
7 259 054
4 670 500

25 589
7 705 607
4 515 450

18 478
4 997 983
4 364 700

Anslagskredit
Beviljade anslagskrediter
Utnyttjad anslagskredit

3 857 179
1 646 159

3 868 667
338 480

3 758 451
705 759

3 480 254
399 708

3 494 950
2 157

Anslagssparande
Summa anslagssparande

3 899 695

3 022 022

2 840 068

2 735 825

1 732 498

127 656 296
145 750 000

107 203 475
132 328 000

108 241 575
120 050 000

104 299 616
124 422 000

97 274 600
109 000 000

6262
7027
4008

6 211
6 973
4 115

6 169
6 850
3 981

6 197
6 758
3 830

5 795
6 806
3 107

-6 644 388

-4 973 993

-4 474 911

-4 635 335

-4 267 699

1 091 280

966 559

343 380

-234 840

-318 189

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året
Räntekonto
Räntekostnader
Ränteintäkter

Tilldelade bemyndiganden
Belopp intecknade av framtida åtaganden
Summa tilldelade bemyndiganden
Anställda
Årsarbetskrafter (genomsnitt)
Medeltal anställda (inklusive projektanställda)
Driftskostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring

88

Trafikverkets årsredovisning 2014

Finansiell redovisning
Noter

Noter
Redovisningsprinciper
Allmänt
Trafikverkets årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de undantag från EA-regler som beslutats av Ekonomistyrningsverket eller som regeringen meddelat i regleringsbrevet för år 2014.
I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verksamheten. I resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i väg- och
järnvägsanläggningar.
Anslag och intäkter
Trafikverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom statliga anslag.
Avräkning mot anslagen görs för den löpande verksamheten med redovisade
kostnader efter avdrag av intäkter i den anslagsfinansierade verksamheten.
Investering i väg- och järnvägsanläggningar anslagsavräknas normalt då investeringen utförs. Sådana anslagsmedel tillförs statskapitalet och redovisas därför inte
i resultaträkningen.
Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för investeringar som
finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Tidpunkten för anslagsavräkning för
sådana lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen. Lånefinansierade
investeringar i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa anläggningar i Stockholmsområdet anslagsavräknas i normala fall i takt med amorteringar som baseras på
planenliga avskrivningar. Lånefinansierade investeringar i projekt som regeringen
särskilt pekat ut kommer att anslagsavräknas i takt med att amorteringar görs
under 25 år från det att respektive anläggning tagits i drift.
Investering som tidigareläggs genom tillfällig finansiering med lån från externa
intressenter anslagsavräknas då lånen återbetalas.
Trafikverket ansvarar för uppbörd av avgifter för trafik på statens spåranläggningar enligt järnvägsförordningen (2004:526). Avgifterna disponeras av Trafikverket
för finansiering av banhållning.
Externa uppdrag utförs mot ersättning enligt villkor i regleringsbrev. Trafikverket
disponerar de intäkter som uppkommit i de externa uppdragen. Resultatet av de
externa uppdragen redovisas i resultaträkningen (ingår i årets kapitalförändring)
och balanseras till kommande år.
Periodisering görs av inkomster och bidrag. Bidrag från EU avseende stöd till
Transeuropeiska nätverk samt expeditions- och ansökningsavgifter inlevereras till
statsverket.
Bemyndiganden
Trafikverket har bemyndiganderamar enligt 17 § anslagsförordningen (2011:223).
Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån. Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga investeringar i infrastrukturella anläggningstillgångar ingår i redovisningen mot bemyndiganderamen.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt gällande bestämmelser för
statliga myndigheter.
Infrastrukturella anläggningstillgångar
Trafikverket redovisar samtliga investeringar i väg- och järnvägsanläggningar
som tillgång i balansräkningen. Anslagsmedel för utförda investeringar tillförs
statskapitalet. Anläggningarna värderas till full produktionskostnad oberoende av
finansieringsform. Eventuell extern finansiering tillförs statskapitalet. Anskaffningskostnad för mark avseende järnvägsanläggningar särredovisas från och med
år 2002. Mark anskaffad före år 2002 redovisas till ett standardvärde av en krona
per kvadratmeter. Mark anskaffad från och med år 2002 är redovisad till faktisk
anskaffningskostnad.
Trafikverket har träffat avtal som innebär finansiell leasing gällande vissa
eldriftsanläggningar. Dessa anläggningar är aktiverade i balansräkningen. Avtalade
leasingavgifter redovisas som skuld. Leasade anläggningar skrivs av enligt de
principer som gäller för Trafikverkets egna anläggningstillgångar.
Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående
nyanläggningar. Ränta aktiveras inte under byggnadstid eftersom anslagsavräkning av räntan görs i takt med byggandet. I värdet för Botniabanan, bron över
Motalaviken samt bron över Sundsvallsfjärden ingår ränta under byggnadstid.
Projekteringskostnader för planerade investeringar aktiveras som pågående nyanläggning. Invärdering från pågående investeringsprojekt till färdigställd anläggning
sker normalt i samband med att anläggningen tas i bruk.
Byggnader, maskiner och inventarier
Anskaffade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna
verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaffningskostnad.
Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag.
Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning av tillgångarnas
ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:
• immateriella anläggningstillgångar: 3–5 år
• järnvägsanläggningar: 25–110 år
• väganläggningar: 40 år
• eldriftanläggningar: 10–35 år
• teleanläggningar: 5–20 år
• byggnader: 10–40 år
• förbättringsutgifter på annans fastighet: 5–15 år

• maskiner och inventarier: 3–25 år
• färjor: 20–30 år.
• reservbroar (beredskapstillgång): 50 år
Från och med år 2008 tillämpas differentierade avskrivningstider för samtliga järnvägsanläggningar. För huvuddelen av järnvägsanläggningarna tillämpades fram till
och med år 2007 en genomsnittlig avskrivningstid, beräknad som ett genomsnitt
av livslängden för de anläggningstyper som normalt förekommer i en järnvägsanläggning. Differentierade avskrivningstider för järnvägsanläggningar tillämpades
före 2008 endast för eldrift- och teleanläggningar (som finansierats med lån).
För väganläggningar tillämpas schablonmässigt 40 års linjär avskrivningstid.
Kostnader för vägrätter och servitut aktiveras som en del av produktionskostnaden för uppförandet av den infrastrukturella anläggningstillgången. Dessa skrivs
sedan av i samma takt som den tillgång de är anskaffade för.
Samtliga avskrivningar redovisas i resultaträkningen. Avskrivning på väg- och
järnvägsanläggningar där anslagsavräkning skett redan vid investeringens genomförande, påverkar årets kapitalförändring.
Aktier och andelar
Andelar i hel- och delägda företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
Varulager och förråd
Varulager och förråd består i huvudsak av material för underhåll och reparation av
anläggningar. Värdering sker enligt FIFU-principen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Inkuransberäkning har gjorts efter individuell prövning.
Fordringar
Fordringar tas upp till de belopp som de beräknas inflyta med. Reservering för
osäkra fordringar görs efter individuell bedömning.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas i bokslutet till aktuell växelkurs
på balansdagen.
Avsättningar
Avsättningar görs enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag
(2000:605).
Avsättning för miljöåtgärder görs då det finns ett föreläggande från tillsynsmyndighet.
Avsättning för kostnader för avveckling av fastigheter görs när beslut fattats om
sådan avveckling.
Avsättning görs för åtgärdande av brister i färdigställd anläggning som identifierats i samband med slutbesiktning.
Avsättning för ersättning till uppsagd personal görs när beslut fattats.
Avsättning för ersättning till personal som erbjudits förtida pensionering görs
när beslut fattats.
Avsättning för skadeståndskrav i entreprenader görs, efter bedömning av
Trafikverket, då framställan om sådan gjorts och det bedömts sannolikt att skadestånd kommer att betalas.
Kort- och långfristiga fordringar och skulder
Från och med 2014 delas fordringar och skulder upp i kort- och långfristig del
enligt 5 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Jämförelsetal för långfristiga skulder avseende 2013 har beräknats.
Brytdag
Trafikverket tillämpar den 5 januari eller, om detta är en lördag eller söndag,
närmast föregående vardag, som brytdag för inomstatliga motparter. Detta
enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 10 § förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring. För att hålla nere storleken på periodiseringsposterna har
Trafikverket 2013 tillämpat 13 januari som brytdag för externa motparter. Detta
görs eftersom Trafikverket är en beställande myndighet med mycket stort inflöde
av fakturor, främst från utomstatliga leverantörer.
Undantag från EA-regler
I regleringsbrevet för år 2014 medges Trafikverket följande undantag från de
generella EA-reglerna för statliga myndigheter:
• Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen
(2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med
lån.
• Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är
av tillfällig natur eller mindre omfattning.
• Trafikverket medges undantag från 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) vad
gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialförsörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering,
disponeras av Trafikverket för att finansiera kostnader för järnvägsunderhåll.
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Not 1-42
Not 1 Intäkter av anslag
tkr
Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital
för investering i järnvägs- och väganläggning
Redovisade intäkter av anslag
enligt resultaträkningen
Varav
Verksamheten, intäkter av anslag
Transfereringar, medel
som erhållits från statens budget

Not 5 Övriga driftskostnader
2014-01-01
2014-12-31
42 575 591

2013-01-01
2013-12-31
40 635 026

-17 412 288 -16 105 900
25 163 303

24 529 126

20 641 907

20 576 270

4 521 396

3 952 856

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
2014-01-01
2014-12-31
428 221
1 305 111
540
1 733 872

2013-01-01
2013-12-31
396 238
1 110 288
448
1 506 974

Färja
Uthyrning av reservbroar
Utbildning
IT och teletjänster
Materialservice
Elförsäljning
Fastighetsförvaltning
Intäkter i större investeringsprojekt
Övrigt
Summa övriga ersättningar

91 174
1 503
51 357
249 487
1 040 813
1 138 208
83 899
1 190 825
692 292
4 539 558

73 997
2 490
64 002
364 034
1 016 459
1 218 378
85 349
1 231 430
1 322 211
5 378 350

Summa intäkter och övriga ersättningar

6 273 430

6 885 324

tkr
Förare
Banavgifter
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd
Summa intäkter av offentligrättslig verksamhet

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande
ersättningar som regleras i avgiftsförordningen (1992:191) 4 §:
Tidskrifter och andra publikationer
279
Konferenser och kurser
50 696
Lokaler
65 130
Tjänsteexport
10 609

511
70 330
66 345
7 933

Finansiella kostnader
Ränta lån i Riksgäldskontoret
Räntekonto hos Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

36 901

76 599

1 700
58 568
10 035
107 204

3 907
5 876
12 431
98 813

752 496
10 517
59 812
822 825

761 517
23 917
58 071
843 505

Not 4 Antal anställda och lönekostnader
tkr
Antal tillsvidareanställda vid årets slut
varav män
varav kvinnor
Lönekostnader
Ersättningar (lön och skattepliktiga förmåner) har
utbetalats till följande personer utsedda av regeringen:
Gunnar Malm, generaldirektör
Mats Sjöstrand, styrelseordförande
Kent Johansson, styrelseledamot
Runar Brännlund, styrelseledamot
Charlotte Wäreborn Schultz, styrelseledamot fr.o.m.
2013-07-01

Magnus Persson, styrelseledamot fr.o.m. 2013-07-01
Karin Peedu, styrelseledamot fr.o.m. 2013-10-02
Johanna Dillén, styrelseledamot fr.o.m. 2013-10-02
Maria Rankka, styrelseledamot fr.o.m. 2014-07-01
Eva Lindström, styrelseledamot 2013-07-01--2014-10-15
Sten Nordin, styrelseledamot t.om. 2014-06-30
Marie Winslow Andersson, styrelseledamot t.o.m. 2013-06-30
Sören Belin, styrelseledamot t.o.m. 2013-06-30
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2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

40 911 670 40 771 083
-21 107 265 -20 648 713
19 804 405 20 122 370

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar		
tkr
Avskrivningar
Väg- och järnvägsanläggningar
Byggnader och markanläggningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.
Immateriella anläggningstillgångar
Summa avskrivningar

2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
8 384 623
49 425
18 083
118 275
43 434
8 613 840

8 042 832
41 555
15 900
169 454
45 801
8 315 541

Nedskrivningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, transportmedel och inventarier
Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
Omsättningstillgångar
Summa nedskrivningar

0
0
0
51 806
0
51 806

287
48 086
0
46 566
0
94 940

Summa avskrivningar och nedskrivningar

8 665 646

8 410 481

Not 7 Intäkter av avgifter m.m. samt andra
intäkter som inte disponeras av myndigheten
tkr
Ansökningsavgifter för transportdispenser,
offentligrättsliga
EU -bidrag till Transeuropeiska nätverk, TEN
Summa

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

19 709
293 572
313 281

23 543
393 448
416 990

Not 8 Transfereringar
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader		
tkr
Finansiella intäkter
Räntekonto hos Riksgäldskontoret
Ränta på överlåtet konto från
Affärsverket Statens järnvägar
Valutakursdifferenser finansiella tillgångar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

tkr
Summa kostnader för löpande
verksamhet och investeringar
Aktivering av kostnader för investering
Kostnader för löpande verksamhet

2014-01-01
2014-12-31
6 342
3 994
2 348
3 177 411

2013-01-01
2013-12-31
6 313
4 004
2 309
3 139 231

1 803
100
50
50

1 767
101
50
50

50
50
50
50
25
40
25
-

25
25
13
13
25
50
26
25

tkr
Medel från kommuner
Medel från EU
Medel från övriga
Summa erhållna medel

2014-01-01
2014-12-31
0
0
13 080
13 080

2013-01-01
2013-12-31
86 469
520
288 124
375 114

Medel från övriga avser medel för finansiering av utbetalda skyltfondsbidrag samt
delfinansiering av utbetalda bidrag till norrlandstrafiken med nattåg.

Lämnade bidrag

tkr
Statliga myndigheter/internationella organisationer
Statliga bolag/affärsverk
Kommuner
Privata och kommunala företag/organisationer
Organisationer/ideella föreningar
Enskilda vägar
Övriga
Summa lämnade bidrag

2014-01-01
2014-12-31
296 290
255 589
1 694 889
1 165 508
45 179
1 136 965
522
4 594 943

2013-01-01
2013-12-31
124 835
426 439
1 534 070
1 097 726
78 566
1 068 664
761
4 331 062

Bidrag till statliga myndigheter avser främst forskning. Bidrag till statliga bolag
avser främst bidrag till ERTMS-utrustning. Bidrag till affärsverk avser investeringar i farleder och hamnar samt forskning inom sjö- och luftfart. Bidragen
till kommuner avser främst investeringar i kollektivtrafik samt investeringar i
kommunala vägar och spårvägar. Bidrag till privata och kommunala företag avser
främst drift av flygplatser, färjeleder samt inlandsbanan.		
Det negativa saldot - 52 808 på transfereringsavsnittet avser kostnadsförda
bidragsutbetalningar där utbetalningen gjordes i januari 2015. Dessa kostnader
har inte anslagsfinansierats. Anslagsavräkning sker år 2015.

Not 9 Avsättning till/upplösning av
fonder m.m. för transfereringsändamål
tkr
Inbetalningar under året
Årets ränteintäkter
Transfereringar
Avsättning till/upplösning av fonder

2014-01-01
2014-12-31
-7 069
-105
12 277
5 103

2013-01-01
2013-12-31
-5 081
-262
7 982
2 638

Finansiell redovisning
Noter

Not 10 Årets kapitalförändring		
tkr
Resultat externa uppdrag1
Resultat offentligrättslig verksamhet
Resultat Väganläggningar Svinesundsförbindelsen
Summa avgiftsfinansierad verksamhet
Bidrag för investeringar,
järnvägs- och väganläggningar
Summa bidragsfinansierade investeringar
Anslagstilldelning för amortering avseende
lånefinansierade järnvägsanläggningar
Anslagstilldelning för amortering,
lånefinansierade broar väg
Anslagstilldelning för amortering, Botniabanan
Anslagstilldelning för amortering avseende
lånefinansierade väganläggningar
Anslagstilldelning för amortering, Tullstation, Svinesund
Summa anslagsfinansierade amorteringar
Av- och nedskrivningar av anslags- och
externfinansierade järnvägs- och väganläggningar 2
Summa av- och nedskrivningar på järnvägs- och
väganläggningar
Resultat från andelar i hel- och delägda företag
Ränta betalningsutfästelse hel- och delägda företag
Ej anslagsfinansierade bidragskostnader
Kapitalförändring avseende avveckling av
Affärsverket Statens järnvägar
Ianspåktagande av ackumulerade vinstmedel, extern
uppdragsverksamhet, tele och materialförsörjning
Summa övrigt
Summa totalt

2014-01-01
2014-12-31
134 780
35 814
32 287
202 880

2013-01-01
2013-12-31
69 863
29 058
41 681
140 602

1 043 409
1 043 409

2 197 973
2 197 973

428 488

131 235

7 495
428 669

12 795
428 669

240 000
1 800
1 106 452

240 000
15 000
827 699

1
Den externa uppdragsverksamheten bedrivs inom IT, Järnvägsskolan,
Materialservice, Färjerederiet, Förvaltning av järnvägsfordon och Förarprov
2
Avskrivning för väganläggningen Svinesundsförbindelsen 21 312 (7 608 tkr),
redovisas inom posten ”Resultat Väganläggningar Svinesundsförbindelsen”. Den
låga avskrivningskostnaden år 2013 beror på att avskrivningar som felaktigt
belastat Svinesundsförbindelsen sedan år 2005 har rättats under år 2013.

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
tkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från pågående investering
Försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning
Planenligt restvärde

-8 415 714

-7 921 234

-8 415 714

-7 921 234

-169 006
-45 176
-52 808

-196 919
-42 626
0

-71 320

20 512

-243 105
-581 415

0
-219 033

-6 644 388

-4 973 993

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning
Pågående immateriella anläggningstillgångar
Ingående pågående anläggning
Årets anskaffning
Omklassificering till färdig anläggning
Nedskrivning av pågående investering
Utgående anskaffningsvärde
Summa

2014-12-31
329 073
0
1 198
-286
329 985

2013-12-31
285 186
660
43 228
0
329 073

-247 302
-43 434
286
-290 450

-201 502
-45 801
0
-247 302

39 535

81 771

0

0

64 924
14 921
-1 198
0
78 647

81 418
27 874
-43 228
-1 141
64 924

118 182

146 695

Not 12 Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom
Väg
Järnväg
2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31
190 350 367 186 299 507 174 177 941 158 284 086
0
0
0
0

tkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från
pågående investering
5 635 780
4 050 860
8 475 066 15 893 855
Försäljning/utrangering
0
0
0
0
Utgående anskaffningsvärde 195 986 147 190 350 367 182 653 007 174 177 941

Byggnader och
markanläggningar
2014-12-31 2013-12-31
1 389 047
1 278 539
0
418

Mark
Summa
2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31
831 549
667 358 366 748 904 346 529 490
100 816
177 826
100 816
178 244

136 615
-8 111
1 517 550

135 910
-25 820
1 389 047

0
-1 973
930 392

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning

-75 466 433 -71 110 431 -50 059 999 -46 373 169
-4 427 152 -4 356 003 -3 957 471 -3 686 829
0
0
0
0
-79 893 585 -75 466 433 -54 017 470 -50 059 999

-691 646
-49 425
5 588
-735 484

-673 104
-41 555
23 013
-691 646

0
0
0
0

Planenligt restvärde

116 092 562 114 883 934 128 635 537 124 117 942

782 067

697 401

930 392

0
14 247 462
-13 635
-10 085
831 549 381 087 097

20 080 625
-39 455
366 748 904

0 -126 218 078 -118 156 704
0
-8 434 049
-8 084 387
0
5 588
23 013
0 -134 646 539
-126 218
831 549 246 440 558

240 530 826

Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar ingår i posten järnvägsanläggningar. Anskaffningsvärde för eldriftsanläggningarna är 310 887 tkr och ackumulerade
avskrivningar uppgår till 261 464 tkr. Beträffande leasingskuld, se not 31.

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Not 14 Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.

tkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från pågående investering
Försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde

tkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets färdigställande från pågående investering
Försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Planenligt restvärde
Årets nedskrivningar i samband
med utrangering/försäljning
Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående pågående anläggning
Årets anskaffning
Omklassificering till färdig anläggning
Nedskrivning av pågående investering
Utgående anskaffningsvärde
Summa

2014-12-31
150 815
0
10 374
-204
160 985

2013-12-31
107 746
785
47 142
-4 858
150 815

-52 351
-18 083
202
-70 231

-39 922
-15 900
3 471
-52 351

0
0
0
0

-1 101
-287
1 388
0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

90 754

98 464

Planenligt restvärde

0

-287

8 565
8 537
-10 374
0
6 729
97 483

26 481
30 292
-47 142
-1 066
8 565
107 029

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Ackumulerad avskrivning
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning

2014-12-31
3 220 513
8 201
295 159
-47 409
3 476 465

2013-12-31
3 344 387
58 873
90 507
-273 253
3 220 513

-2 506 072
-118 275
42 420
-2 581 926

-2 539 126
-169 454
202 508
-2 506 072

-3 435
0
0
-3 435

-3 594
-48 046
48 246
-3 435

891 104

711 007

0

-48 086
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Not 15 Pågående nyanläggningar
Väganläggningar
2014-12-31 2013-12-31
35 273 372
29 533 582
9 587 597
9 818 429
0
0
-5 635 780
-4 050 860
-40 877
-25 779
39 184 311
35 273 372

tkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Försäljning/utrangering
Omklassificering till färdig anläggning
Nedskrivning av pågående investering
Utgående anskaffningsvärde

Järnvägsanläggningar
2014-12-31 2013-12-31
45 277 987
50 921 211
11 119 674
10 267 320
0
0
-8 475 066 -15 893 855
-10 929
-16 689
47 911 665
45 277 987

Maskiner, inventarier,
transportmedel, byggnader
och markanläggningar
2014-12-31 2013-12-31
485 000
380 680
253 678
332 629
0
0
-431 774
-226 417
0
-1 892
306 904
485 000

Summa
2014-12-31 2013-12-31
81 036 359
80 835 473
20 960 949
20 416 377
0
0
-14 542 621 -20 171 132
-51 806
-44 360
87 402 881
81 036 359

Not 16 Beredskapstillgångar
tkr
Pågående nyanläggningar
Ingående pågående anläggning
Årets anskaffning
Försäljning/utrangering
Omklassificering till färdig anläggning
Neskrivning av pågående investering
Utgående anskaffningsvärde

2014-12-31

2013-12-31

0
28 209
0
0
0
28 209

0
0
0
0
0
0

Beredskapstillgångarna består av reservbroar

Not 17 Resultat och andelar i hel- och delägda företag
Swedish National Road Consulting AB (Sweroad) ägs av staten och förvaltas till 100 procent av Trafikverket. Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (SVEDAB) ägs
av staten. Aktierna innehas och förvaltas till 100 procent av regeringskansliet. För kapitaltäckningsgarantin till SVEDAB ansvarar Trafikverket för 100 procent. Aktieägartillskott
till SVEDAB för år 2014 uppgår till 170 587 tkr.
2014-01-01
2014-12-31
Andel av resultat/Aktieägartillskott
1 581
-170 587
-169 006

tkr
Andelar och aktieägartillskott i helägda företag
SweRoad
SVEDAB
Summa

2013-01-01
2013-12-31
Andel av resultat/Aktieägartillskott
-921
-195 998
-196 919

Andelarna har värderats utifrån bokslut för år 2014.
Under 2014 har ingen utdelning erhållits.
Aktieköpen i Sweroad har finansierats med anslag till väghållningen.
Aktieägartillskott till SVEDAB har beräknats utifrån bokslut för år 2014.
Specifikation av innehav av
andelar i helägda företag

Antal
andelar

Swedish National Road Consulting Aktiebolag, 556224-1652, Solna

2 000

Andelar
i%
100

Anskaffnings- Nominellt
värde, tkr
värde, kr
16 000

100

Tunnelpersonalen i Malmö AB, 556553-0234, Malmö
Summa

Not 21 Periodavgränsningsposter

Enligt nytt regelverk hos NASDAQ OMX måste Trafikverket ställa säkerhet för
finansiella elderivat kontrakt och bidra till default fonden.

tkr
Förutbetalda kostnader avseende
Förutbetalda hyreskostnader
Ersättning trafikavtal järnvägstrafik
Ersättning till Öresundsbrokonsortiet
Bidrag till Inlandsbanan
Projekt Citybanan
Projekt Norra länken
Operativ telefoni, licenser m.m.
Reinvestering spårbyten
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2013-12-31
0

2014-12-31
709 441

Not 19 Varulager och förråd
tkr
Lager hos Materialservice
Övrigt lager

2014-12-31
638 081
3 099
641 180

2013-12-31
571 083
2 044
573 128

Varulager och förråd består i huvudsak av lagret hos Materialservice
som innehar material för underhåll och reparation av järnvägsanläggningar.

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar
tkr
Broavgifter Svinesund
Fordran på leverantörer
Övriga fordringar
Summa

Trafikverkets årsredovisning 2014

2013-01-01
2013-12-31
Bokfört värde, tkr
13 715

0
15 296

Not 18 Andra långfristiga fordringar

tkr
Finansiella tillgångar NASDAQ
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2014-01-01
2014-12-31
Bokfört värde, tkr
15 296

2014-12-31
17 889
16 983
7 905
42 777

2013-12-31
6 967
18 156
4 972
30 095

0
13 715

2014-12-31

2013-12-31

53 723
18 862
0
32 250
169 438
0
0
14 554
84 904
373 730

57 366
18 462
24 438
32 250
92 785
20 378
7 554
10 060
88 672
357 965

Upplupna bidragsintäkter avseende
Investeringar järnväg
Investeringar väg
Övriga upplupna bidragsintäkter
Summa

146 190
178 242
95 683
420 115

241 784
394 999
96 499
733 282

Övriga upplupna intäkter avseende
Elförsäljning
Banavgifter
Projekt Norra länken
Skaderegleering enligt trafikeringsavtal
Övriga upplupna intäkter
Summa

73 577
5 931
0
41 718
36 374
157 599

92 544
7 503
89 365
42 599
73 763
305 774

Summa periodavgränsningsposter

951 444

1 397 021

Finansiell redovisning
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Not 22 Avräkning med statsverket
tkr
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel (-)
Uppbördsmedel som betalats
till icke räntebärande flöde (+)
Fordringar/Skulder avseende Uppbörd
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Medel hänförbara till transfereringar m.m.
som betalats till icke räntebärande flöde (-)
Fordringar/skulder avseende anslag i icke
räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag (+)
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-)
Fordringar/skulder avseende anslag
i räntebärande flöde
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans

Not 26 Avsättningar för pensioner
2014-12-31

2013-12-31

-559
-313 281

-618
-416 990

313 575
-265

417 049
-559

32
2 370 960

20
2 365 094

-2 370 711

-2 365 082

281

32

tkr
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad
Årets pensionsutbetalningar
Utgående avsättning

603 469

tkr
Avsättning för miljöåtgärder
Avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter
m.m.
Avsättning för åtgärdande av
b
 rister i slutbesiktning av järnvägsanläggningar
Avsättning för personalanpassningar m.m.
Avsättning för skadestånd
Summa övriga avsättningar

-601 551

Varav bedöms regleras under 2015
36 303

352 598
-2 612 154

435 100
-2 108 247

2 057 136
-202 420

1 948 033
274 886

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

108 769

311 189

Summa avräkning med statsverket

712 254

-290 889

2014-12-31
260 398

2013-12-31
433 775

11 001

1 000

22 673
37 502
840 228
1 171 802

39 459
69 576
550 493
1 094 303

17 750

tkr
Lån vid årets början
Under året upptagna lån
Årets amorteringar
Lån vid årets slut
Lån upptagna för finansiering av
–Väganläggningar (enl. 7 kap 6 § budgetlagen)
–Järnvägsanläggningar (enl. 7 kap 6 § budgetlagen)
–Övriga anläggningstillgångar
(enl. 7 kap 1 § budgetlagen)
Beviljad låneram
–Anläggningstillgångar (enl. 7 kap 1 § budgetlagen)
–Övriga krediter (enl. 7 kap 6 § budgetlagen)

Not 23 Räntekonto och övriga tillgodohavanden i
Riksgäldskontoret
2014-12-31
5 939 273
360 301

2013-12-31
70 843
29 823
-33 926
66 741

Not 28 Lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret

I summan av fordringar/skulder på statens centralkonto ingår 109 093 som kommer att flödesrättas mot räntebärande flöde nästkommande månad.

tkr
Behållning räntekonto
Övriga tillgodohavanden

2014-12-31
66 741
28 238
-28 854
66 125

Not 27 Övriga avsättningar

-601 551
216 912
40 204 631 38 269 932
-38 999 611 -39 088 395

311 189

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+)
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-)
Betalningar hänförbara till
anslag och inkomsttitlar (+/-)
Saldo

I posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ingår de åtaganden
som Trafikverket har för utbetalning av förtida pensioner. Det återstående åtagandet vid årets slut har beräknats till 66 miljoner kronor enligt nedan.

2014-12-31
43 740 934
4 684 000
-3 829 964
44 594 970

2013-12-31
41 717 934
5 067 464
-3 044 464
43 740 934

7 223 706
34 921 572

6 982 001
34 259 241

2 449 692
44 594 970

2 499 692
43 740 934

3 600 000
44 000 000

3 600 000
44 578 000

2014-12-31
556 337
862 670
1 419 007

2013-12-31
481 421
610 960
1 092 381

Not 29 Övriga lån

2013-12-31
7 508 654
358 622

tkr
Förskotteringar väginvesteringar
Förskotteringar järnvägsinvesteringar
Summa övriga lån

Beviljad räntekontokredit på räntekontot i Riksgäldskontoret är 3 773 000 tusen kronor. Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret består av inlåningskonto överlåtet
från affärsverket Statens järnvägar.

Not 24 Myndighetskapital, Förändring av myndighetskapitalet
Statskapital

Resultatandelar
i hel- och delägda företag

Balanserad kapitalförändring,
avgiftsbelagd
verksanmhet

Balanserad kapitalförändring,
Affärsverket Statens Järnvägar

Balanserad kapitalförändring,
övrigt

Kapitalförändring enligt
resultaträkningen

Summa

Utgående balans 2013

282 041 154

-2 005 033

427 026

479 075

60 458

-4 973 993

276 028 687

Ingående balans 2014

282 041 154

-2 005 033

427 026

479 075

60 458

-4 973 993

276 028 687

-4 895 562

-239 545

140 602

20 512

0

4 973 993

0

Föregående års kapitalförändring
Svinesundsförbindelse, amorteringar och avskrivningar

36 392

0

-36 392

0

0

0

17 412 288

0

0

0

0

17 412 288
-6 644 388

-6 644 388

Summa årets förändring

12 553 118

-239 545

104 210

20 512

0

-1 670 395

10 767 900

Utgående balans 2014

294 594 272

-2 244 578

531 236

499 586

60 458

-6 644 388

286 796 587

Tillförda anslgasmedel för investering
Årets kapitalförändring

Not 25 Fonder
tkr
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans
Årets förändring specificeras i not 9

Not 30 Andra långfristiga skulder
2014-12-31
25 701
-5 103
20 598

2013-12-31
28 339
-2 638
25 701

tkr
Innehållna garantibelopp, långfristiga
Betalningsutfästelse SVEDAB
Skuld aktieanskaffning Tunnelpersonalen
i Malmö AB
Summa

2014-12-31 2013-12-31
204 770
205 639
2 474 553
2 258 790
25
2 679 348

25
2 464 454

Jämförelsetal avseende långfristiga skulder har beräknats och flyttats från kort- till
långfristig skuld i balansräkningen för 2013.
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Not 34 Ingående överföringsbelopp

Not 31 Övriga kortfristiga skulder
tkr
Skulder finansiell leasing
Innehålna garantibelopp, kortfristiga
Övrigt
Summa

2014-12-31 2013-12-31
67 484
78 963
639 510
892 603
121 393
119 456
828 387
1 091 021

Jämförelsetal avseende långfristiga skulder har beräknats och flyttats från kort- till
långfristig skuld i balansräkningen för 2013.
Skulder för finansiell leasing avser hyra av matarledningar där 11 847 tusen kronor
förfaller till betalning 2015 och 55 637 tusen kronor förfaller till betalning efter
2015.
År
2015
2016–2019
2020–2025
Summa

Enligt regeringsbeslut 2013-12-19 har överskott på anslagsposter som Domstolsverket, Transportstyrelsen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten disponerat
överförts till Trafikverket enligt nedan:

2014-12-31

2013-12-31

255 549
198 342
205 293
640 826
392 799
328 973
83 415
251 686
74 861
2 431 744

255 270
222 998
196 942
408 357
396 286
412 161
120 518
71 452
225 769
2 309 753

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga
Oförbrukade bidrag, utomstatliga
Summa

10 201
141 021
151 222

8 418
25 209
33 627

Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresinkomster
Förutbetalda intäkter, investering
Förutbetalda intäkter, underhåll
Övriga förutbetalda intäkter
Summa

35 344
0
0
51 039
86 383

42 411
6 168
5 069
5 147
58 795

2 669 349

2 402 175

Summa periodavgränsningsposter

Posten oförbrukade bidrag, inomstatliga, förväntas i sin helhet tas i anspråk
inom tidsintervallet tre månader till ett år.

Not 33 Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket:
Trafikverket ska enligt 7 § svara för avhjälpande av miljöskada enligt 10 kap
miljöbalken i de fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits
av Vägverket, Banverket och Statens järnvägar. Trafikverket ansvarar också för det
miljöansvar som staten ska bära enligt de ramavtal som tecknades i samband med
bolagiseringen av flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt bolagiseringen
av Statens Järnvägar.
Utöver det som nämns i instruktionens 7 § finns ramavtal som reglerar Trafikverkets ansvar för sådan förorening/skada som uppkommit till följd av den verksamhet som bedrevs före bolagiseringen av Banverket Produktion och Vägverket
Produktion.
Ansvarsförbindelser enligt regleringsbrev för budgetår 2014:
Enligt villkor för anslag 1:1, Utveckling av statens transportinfrastruktur, får
Trafikverket använda delposterna 5.1 och 5.2 för de kostnader som uppstår som en
konsekvens av statens miljöansvar inom transportområdet.
Delposten 7.2 inom anslaget 1.1 får disponeras för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade
amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.
Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras
lämna villkorat aktieägartillskott till Svensk-Danska Broförbindelsen AB (Svedab) för
att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en
betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare
ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande
upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser. Vid ett eventuellt infriande ska
avräkning ske från delposterna 5.1 och 5.2 inom anslaget 1.1.
Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag.
Vid ett eventuellt infriande ska avräkning ske från delposten 5.2 inom anslaget 1.1.
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Enligt regeringsbeslut 2013-12-19, kap. 4.3.2 och 4.3.3, har omfördelning av anslagssparande skett samt avslut av ett antal anslagsposter.
Enligt regeringsbeslut 2014-12-18, kap. 4.3.2, har en korrigering av
omfördelning av anslagssparande skett.

Not 35 Förändring i årets tilldelning

11 847
47 174
8 463
67 484

Not 32 Periodavgränsningsposter
tkr
Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner exkl. sociala avgifter
Upplupna personalrelaterade kostnader
Upplupna utgiftsräntor
Upplupna kostnader för marklösen
Upplupna kostnader, investeringar i väg
Upplupna kostnader, investeringar i järnväg
Upplupna kostnader, drift och underhåll väg
Upplupna kostnader, drift och underhåll järnväg
Övriga upplupna kostnader
Summa

Enligt regeringsbeslut 2012-12-18:
- disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:2 ap.1, 1:6 ap.1, ap.3, 1:7 ap.1
och 1:15 ap.1.
- disponeras inte anslagsbehållning utöver 3% för anslag 1:1 ap.12 och ap.13,
1:2 ap.8.1 och ap.11, 1:3 ap.2.
- för anslag 1:1 ap.14 och ap.16, 1:2 ap.9 och ap.10, 1:10 ap.5, 1:11 ap.3 och ap.6,
1:14 ap.1 och ap.2 disponeras hela anslagsbehållningen.

tkr
anslag 1:11 ap.6
anslag 1:14 ap.2

143 296
127 343

Not 36 Utgående överföringsbelopp
Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgänligt
kreditutrymme. Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nyttjande av
disponibla anslagskrediter enligt följande.
tkr
Anslag
1:1 ap.3
1:1 ap.4
1:1 ap.5.1
1:1 ap.5.2
1:1 ap.5.3
1:1 ap.6
1:1 ap.7.1
1:1 ap.7.2
1:1 ap.8
Summa 1:1 ap.5.1
- ap.8

Disponibel
anslagskredit
4 659
0

Utnyttjad
anslagskredit Överföringsbelopp
14 898
0

433 679
686 675
9 400
287 000
34 200
150 000
43 500

-1 247 247
-339 899

0
0
63 975
465 615
35 077
88 199
4 115

1 644 454

-1 587 146

0

1:1 ap.9
1:1 ap.14:2 (2013)
1:1 ap.16:1 (2013)
1:1 ap.16:2 (2013)
1:1 ap.16.3 (2013)

12 810
0
0
0
0

7 986
0
0
0
0

1:2 ap.1.1
1:2 ap.1.2
1:2 ap.1.3
1:2 ap.1.4
1:2 ap.2.1
Summa 1:2 ap.1.1
- ap.2.1

961 699
240 686
0
104 635
786 250

284 478
639 596
0
0
351 843

2 093 270

1.2 ap.10.1 (2013)
1.3 ap.2
1.6 ap.1
1.6 ap.3
1.7 ap.1
1:10 ap.5
1:11 ap.3
1:11 ap.6
1:14 ap.1
1:14 ap.2
1:15 ap.1 (2013)
Summa

0
39 836
0
210
24 930
34 850
1 200
0
960
0
0
3 857 179

-59 013
-59 013

0

-1 646 159

0
8 026
40
1
58 233
303 447
33 197
1 484 093
54 329
0
2 547
3 899 695

Utgående överföringsbelopp enligt anslagsredovisning

2 253 536

Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna Investering i
nationell plan, Investeringar i regional plan, Räntor och återbetalning av lån och
Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet under anslag 1:1 Utveckling
av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter
som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella
anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.			
Trafikverket disponerar vidare angiven kredit beträffande anslagsposterna Vidmakthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/
delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för
aktuella delposter under anslaget överskrids.
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Not 38 Kommentarer till anslagsutfall

Not 37 Bidrag till Transeuropeiska nätverk
Följande bidrag från EU har utbetalats till Trafikverket för finansiering av projekt
inom området Transeuropeiska nätverk.
tkr
Norra Länken, Stockholm
Baltic Transport Outlook 2030, studier
Slutförande av Haparandabanan
EasyWay, Fas 2
Uppgradering av väg E6 Trelleborg-Vellinge
Svensk systemstandard ERTMS
Byggande av bangård vid Rosersberg kombi-terminal
Byggande av järnvägsbro (Marieholm) till Göteborgs
hamn
Studier för utbyggnad till fyrspårstandard mellan Flackarp och Arlöv
Bidrag till fordonsägare för ERTMS ombord-utrustning
Uppgradering av hamn-infrastruktur, Luleå hamn
Slutförande av järnvägstunnel, Hallandsåsen
Baltiska länken, Karlskrona - Gdynia
Grön godskorridor Sverige - Italien
E4 Ljungby - Toftanäs
Botniska korridoren, dubbla triangelspår
Summa utbetalda bidrag
Återbetalning av tidigare års erhållna bidrag
Summa redovisat mot inkomsttitel

2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
0
27 052
0
2 085
0
12 674
8 841
0
0
22 925
20 783
11 922
0
13 183
98 788

10 038

8 593
17 611
0
97 822
51 360
714
6 184
3 370
314 066
20 494
293 572

15 497
19 019
940
260 178
0
0
0
0
395 513
2 066
393 448

		
Återbetalning till EU avseende ej utnyttjad del av bidrag för installation av systemstandard ERTMS har år 2014 gjorts med 20 494 tkr innebärande en avvikelse mellan
årets utbetalda bidrag och redovisning mot inkomsttitel med samma belopp.
Anslaget 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
har år 2014 avräknats med 309 037 tkr. Av återbetalning till EU avseende ej
utnyttjad del av bidrag avsåg 5 029 tkr Trafikverkets egna kostnader som tidigare
år belastat anslaget 1:10. Detta belopp har år 2014 förts bort från anslag 1:10.
Avvikelsen mellan utbetalda bidrag och avräkning mot anslaget uppgår till samma
belopp.

Avvikelse årets Avvikelse
tilldelning – årets
%
nettokostnader1
14 898
10%

tkr
Anslagspost
1:1 3 Myndighetsutövning (ram)
Lägre kostnad än beräknat för genomförd verksamhet

-1 247 247

-29%

-339 899

-5%

1:1 5.3 Sjöfartsinvesteringar (ram)
Lägre kostnad på grund av minskade bidragsutbetalningar
än tidigare beräknat.

63 975

68%

1:1 6 Investeringar i regional plan (ram)
Lägre kostnad på grund av minskade bidragsutbetalningar
samt tidsförskjutningar i investeringsprojekt.

465 615

16%

35 077

10%

1:2 1.1 Drift och underhåll av vägar (ram)
Lägre kostnad på grund av minskade kostnader för vinterväghållning.

284 478

3%

1:2 1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)
Lägre kostnad på grund av tidsförskjutning av bärighetsåtgärder samt omfördelning av anslagsmedel under året.

639 596

27%

1:2 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)
Lägre kostnad på grund av senarelagda reinvesteringar samt
minskade elkostnader för järnvägsanläggningen.

351 843

4%

1:10 5 EU-stöd, TEN (ram)
Lägre utfall som följd av senarelagda bidragsutbetalningar från EU.

39 463

11%

1:11 3 Trängselskatt Stockholm - del till TRV (ram)
Lägre kostnad på grund av minskad omfattning och lägre
kostnad för genomförd verksamhet.

17 876

45%

1:11 6 Trängselskatt Stockholm - del till TRV (ram)
Lägre kostnad på grund av tidsförskjutning av investeringar

523 109

63%

1:14 1 Trängselskatt i Göteborg - del till TRV (ram)
10 154
Lägre kostnad på grund av minskad omfattning av genomförd verksamhet.

32%

1:1 5.1 Väginvesteringar (ram)
Avvikelsen är en effekt av uteblivna bidragsintäkter samt
omfördelning av anslagmedel under året.
1:1 5.2 Järnvägsinvesteringar (ram)
Pågående projekt har bedrivits i en takt som förbrukat medel
överstigande årets tilldelning.

1:1 7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)
Lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

Äldreanslag 1:1 Väghållning är förbrukat till sin helhet under året.
Äldreanslag 1:2 Banhållning är förbrukat till sin helhet under året.
1) Årets tilldelning defineras som årets tilldelning enligt regleringsbrev inklusive
omdisponerade anslagsbelopp.

Not 39 Drift, kostnader
tkr
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen
Justering för ej likviditetspåverkande poster
–avskrivningar och nedskrivningar
anläggningstillgångar
–realisationsförlust vid avyttring
av anläggningstillgångar
Summa likviditetspåverkande kostnader

2014-01-01 2013-01-01
2014-12-31 2013-12-31
-34 588 920 -34 640 094

8 665 646

8 410 481

2 029
8 485
-25 921 245 -26 221 128

Not 40 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt
resultaträkningen
Justering för ej likviditetspåverkande poster
- realisationsvinst vid avyttring av anläggnings
tillgångar
Summa likviditetspåverkande intäkter

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

6 273 430

6 885 324

-9 143
6 264 287

-28 095
6 857 229

Not 41 Erhållna bidrag för drift och investeringar
tkr
Drift
Investeringar
Summa erhållna bidrag för drift och investeringar

2014-01-01
2014-12-31
100 396
1 043 409
1 143 805

2013-01-01
2013-12-31
104 640
2 197 973
2 302 613
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Not 42 Samband mellan Resultatredovisning och Finansiell redovisning
Verksamhets
volym

Resultaträkning

Balansräkning

Verksamhet

tabell 17 Kontanter

Intäkter

Intäkter
av bidrag

Transferering
Intäkter
av bidrag
till investeringar

Intäkter
av anslag

Lämnade
bidrag

Medel
från
övriga

Investeringar
Anslag

Planerng av transportsystemet
tabell 19

837

781

7

2

772

56

56

Effektivare användning av transportsystemet, tabell 21

903

713

437

1

312

190

190

17 425

14 666

1 740

27

12 657

197

197

Trafikledning, trafikinformation
och övrig drift, tabell 29

Underhåll, tabell 25

2 640

2 640

64

1

2 575

0

0

Om- och nybyggnadsåtgärder
tabell 30

21 080

2 469

1 233

50

1 186

336

336

Utbetalning av bidrag, stöd och
medfinansiering, tabell 42

4 137

398

2

5

390

3 746

7

Uppdragsverksamhet tabell 17

2 558

2 558

2 693

1

1

Styrning och stöd tabell 17

1 052

1 048

10

15

1 024

4

50 632

25 273

6 185

100

18 916

4 530

9

4 521

8 417

2

12

12

0

Total verksamhet

1 043

1 043

Aktiverat

Anslag

Lån

2 562

2 036

526

18 275

15 377

1 855

20 837

17 412

2 382

3 739

4

Övrigt som påverkar resultaträkningen
Avskrivning väg- och järnvägsanläggningar
Anslagstilldelning för amortering avseende
lånefinansierade väg- och järnvägsanläggningar
Finansiella kostnader och intäkter
Vägavgifter Svinesundsförbindelsen
Skyltfonden
Resultat fr aktier och andelarsamt räntekostnader för intresseföretag SVEDAB och Sweroad

1 106

726

106

54

86

0

620

0

0

214

Kostnadsförda bidragsutbetalningar utbetalda januari 2015
Kapitalförändring avseende avveckling av
affärsverket Statens järnvägar
Summa övrigt
Totalt
Årets kapitalförändring

53
73

2

9 485

196

0

34 758

6 381

100
-6 592

1 043

1 726

65

12

0

20 642

4 595

21

4 521

-53

Verksamhetsvolymen avser totalt nedlagda kostnader. Resultaträkningen visar kostnader för den löpande verksamheten exklusive investeringar i väg-och järnvägsanläggningar.

Årsredovisningens undertecknande
Borlänge den 18 februari 2015
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens
ekonomiska ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.
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Revisionsberättelse
för Trafikverket
Rapport om årsredovisningen
Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Trafikverket för 2014, daterad 2015-02-18.
Myndigheten tillhör Riksrevisor Claes Norgrens granskningsområde. Granskningen har
genomförts under ledning av ansvarig revisor Stefan Andersson med Anita Nilsson som uppdragsledare.

Myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen

Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt i
enlighet med instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.
Myndighetsledningen har också ansvar för den interna styrning och kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Riksrevisionens ansvar är att uttala sig om årsredovisningen på grundval av sin revision.
Riksrevisionen har utfört revisionen enligt International Standards of Supreme Audit
Institutions (ISSAI) för finansiell revision, och Riksrevisionens instruktion för granskning av
resultatredovisning och annan information i årsredovisningen (RRI). Vårt ansvar i enlighet
med dessa standarder innebär att Riksrevisionen följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi är oberoende gentemot myndigheten i enlighet med ISSAI 30 Code of Ethics
och har uppfyllt våra åtaganden i enlighet med dessa etiska regler.
Målen för vår granskning är att uppnå rimlig säkerhet om att årsredovisningen som helhet
är fri från väsentliga felaktigheter, och för att utforma en revisionsberättelse som innehåller
Riksrevisionens uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög nivå av säkerhet, men är inte en garanti
för att en revision enligt ISSAI och RRI alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
när den finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller andra fel och anses
vara väsentliga om de, enskilt eller tillsammans, rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användaren fattar på basis av årsredovisningen.
Som en del av en revision i enlighet med ISSAI, har vi planerat och genomfört revisionen
med en yrkesmässig bedömning och upprätthållit en professionell skeptisk hållning. Vi har
också:
• identifierat och bedömt riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
detta är på grund av oegentligheter eller fel, utformat och utfört våra revisionsåtgärder för
att hantera dessa risker, och därigenom erhållit revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ge en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet som följd av oegentligheter är större än vid andra felaktigheter,
eftersom oegentligheter kan innebära samverkan, förfalskning, avsiktlig försummelse,
missvisande eller felaktig presentation av information eller kringgående av den interna
styrningen och kontrollen.
• erhållit en förståelse för den interna styrning och kontroll som är relevant för revisionen
för att utforma revisionsåtgärder som är lämpliga i sammanhanget, men inte för att uttrycka en åsikt om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll.
• utvärderat lämpligheten av tillämpade redovisningsprinciper och rimligheten av uppskattningar och bedömningar och relaterade upplysningar presenterade av ledningen i årsredovisningen.
• utvärderat den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
inklusive upplysningar, och om årsredovisningen på ett rimligt sätt representerar de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som uppnår rättvisande bild.
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• införskaffat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella
informationen för myndigheten.
Som en del av granskningen i enlighet med RRI, har vi också planerat och genomfört
revisionen för att:
• för väsentlig information, av finansiell eller icke finansiell natur som lämnas i resultatredovisningen inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att sådan information har upprättats med syfte att tillsammans med årsredovisningens
övriga delar förmedla en rättvisande bild av verksamheten utifrån regelverket.
• för övrig information utan direkt koppling till de finansiella delarna genomfört åtgärder för att förvissa oss om att denna är förenlig med de övriga delarna i årsredovisningen och fri från väsentliga fel, baserat på vår kunskap om myndigheten.
Vår kommunikation med ledningen innefattar bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning och betydande resultat från revisionen, inklusive eventuella betydande brister i den interna styrningen och kontrollen som vi identifierar under
revisionen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har erhållit är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för Riksrevisionens uttalanden enligt nedan.

Uttalande

Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten i alla väsentliga avseenden:
• upprättat årsredovisningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten.
• gett en rättvisande bild av Trafikverkets ekonomiska resultat, finansiering och finansiella ställning per den 31 december 2014.
• lämnat en resultatredovisning och information i övrigt som är förenlig med och
stödjer en rättvisande bild i årsredovisningen som helhet.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster
Ledningens ansvar för att följa tillämpliga föreskrifter för
användning av anslag och inkomster
Myndighetens ledning ska tillse att användning och redovisning av anslagsmedel och
inkomster sker i enlighet med tillämpliga föreskrifter samt enligt de finansiella villkor
som anges i regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att granska myndighetens årsredovisning i enlighet med ISSAI och RRI.
Enligt våra revisionsstandarder ska vi beakta efterlevnad av lagar och förordningar och
eventuella effekter av väsentliga avvikelser från tillämpliga regelverk på de finansiella
delarna i årsredovisningen. Vårt ansvar är också att granska om ledningens förvaltning
följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. Utöver de regelverk och särskilda beslut som direkt påverkar redovisningen, innefattar detta de föreskrifter som är direkt
hänförliga till användningen av medel som riksdag och regering beslutar om1. På basis
av genomförd revision av årsredovisningen lämnar vi ett uttalande om myndighetens
efterlevnad av dessa regelverk.

Uttalande

Enligt Riksrevisionens uppfattning, baserat på vår revision av årsredovisningen, har i
alla väsentliga avseenden, myndigheten använt anslag och inkomster i enlighet med av
riksdagen beslutade ändamål och i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter.
1
Anslagsförordning (2011:223), Avgiftsförordning (1992:191), Förordning (2011:211) om utlåning och garantier, Kapitalförsörjningsförordning (2011:210), Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, Förordning (1996:1191) om överlåtelse av
statens lösa egendom.
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Ledningens bedömning av intern styrning och kontroll
Ledningens ansvar för intern styrning och kontroll

Myndighetens ledning har, i enlighet med kraven i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten, lämnat ett uttalande om den interna styrningen och kontrollen
vid myndigheten.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt ISSAI och RRI. Vid planering och genomförande av revisionen
beaktas de delar av den interna styrningen och kontrollen som är relevanta för hur
myndigheten upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild. I vårt ansvar ingår inte att göra en revision av effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. Vårt uttalande avseende ledningens bedömning av intern styrning och kontroll
baseras därför på de åtgärder vi har vidtagit för att granska årsredovisningen, och har
således inte den säkerhet som ett uttalande grundad på en revision har.

Uttalande

Det har vid vår revision av årsredovisningen inte framkommit något som skulle tyda på
att ledningen i sin bedömning av intern styrning och kontroll inte har följt förordningen
(2007:603) om intern styrning och kontroll.
Ansvarig revisor Stefan Andersson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Anita Nilsson har varit föredragande.

Stefan Andersson					Anita Nilsson
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1. Mats Sjöstrand
Ordförande, före detta generaldirektör, ordförande i styrelsen
för SIDA, ordförande i styrelsen
för Sveriges författarfond,
ordförande i styrelsen för Högskolan i Gävle, styrelseledamot i
Arbetsförmedlingen till och med
31 maj 2014.

för Handelshögskolan vid Umeå
universitet, ordförande i Konjunkturinstitutets vetenskapliga
råd i miljöekonomi, ledamot i
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

8. Maria Rankka
(i styrelsen från och med 1 juli
2014), verkställande direktör
Stockholms handelskammare,
ordförande Kungsträdgården
park & evenemang AB, vice
ordförande Stockholmsmässan
AB, vice ordförande i Mässfastigheter i Stockholm AB, vice
ordförande Svenska Jägareförbundet, ledamot i Stockholms
handelskammares service AB,
ledamot i Stockholms handelskammares personal AB, ledamot
i Uppsvenska handelskammarens
service AB, ledamot i Stockholms
handelskammares stiftelse för
vetenskaplig ekonomisk forskning, suppleant i Stockholms
handelskammares pensionsstiftelse, ledamot i ICC:s svenska
nationalkommitté, ledamot i
styrelsen för Business Sweden,
ledamot i Pop Story AB, ledamot
i tillsynsorganet för Sven och
Dagmar Saléns stiftelse, ledamot
i Granholms stiftelse, ledamot i
Stiftelsen Affärsvärlden, ledamot
i Stiftelsen Läderföreningens
understödsfond.

2. Gunnar Malm
Trafikverkets generaldirektör,
ordförande i Malm & Partners AB,
ordförande i Malm & Partners HB,
ordförande i European Infrastructure Managers (EIM), ledamot
i styrelsen för Conference of
European Directors of Roads
(CEDR), ledamot i Internationella
järnvägsunionens europeiska
styrelse, ledamot i styrelsen för
AB Svensk Bilprovning, ledamot i
styrelsen för Kultur och samhälle.
3. Runar Brännlund
Professor i nationalekonomi,
Umeå universitet, ersättare
i Forskningsrådets FORMAS
forskarråd, ledamot i styrelsen
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4. Johanna Dillén
Utvecklingschef Stadsbyggnad,
Täby kommun.
5. Kent Johansson
Före detta ledamot i Europaparlamentet, ordförande i Johansson Sweden Consulting AB,
ordförande i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.
6. Karin Peedu
Biträdande avdelningschef
Stockholms läns landsting,
medlem i Konkurrensverket råd
för upphandlingsfrågor.
7. Magnus Persson
Senior rådgivare regional
utveckling, Region Örebro län.
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9. Charlotte Wäreborn Schultz
Verkställande direktör X2 Kollektivtrafik AB, ordförande i The
Service and Market Oriented
Transport Research Group (SAMOT) Karlstads universitet,
ledamot i European Union
Committee (UITP), ledamot i
European Executive Committee
(UITP), ledamot i Södersjukhuset
AB, Stockholms läns landsting.
10. Charlotta Lindmark
Styrelsens sekreterare,
chefsjurist, Trafikverket.
Eva Lindström
(i styrelsen till och med 15 oktober 2014), före detta riksrevisor,
vice ordförande i Trafikverkets
styrelse, ordförande i Myndigheten för vårdanalys, vice ordförande i Finanspolitiska rådet,
ledamot i Finansinspektionens
styrelse, ledamot i Nationalmuseums insynsråd, ordförande i
Eva Lindström Consulting AB.

Sten Nordin
(i styrelsen till och med 30 juni
2014) Finansborgarråd och
ordförande i kommunstyrelsen
Stockholms stad, ordförande i
Krisledningsnämnden, ordförande
i Stockholms stadshus AB,
ordförande i Mässfastigheter
i Stockholm AB, ordförande i
Stockholmsmässan AB,
ordförande i styrelsen Stockholmsregionens Europaförening,
vice ordförande i Stiftelsen Electrum, ledamot i direktionen för
Handelshögskolan Stockholm,
ledamot i Sveriges kommuner och
landsting, ersättare i Kungsträdgårdens park & evenemang AB.
Personalrepresentanter
11. Charlotte Olsson
SEKO
12. Airi Aspman Larsson
ST
13. Christina Eklööf
Saco
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