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utmaningar. De strategiska utmaningar-
na som vi har identifierat är: ett energi- 
effektivt transportsystem, väl fungerande 
resor och transporter i storstadsregio-
nerna, effektiva transportkedjor för  
näringslivet, robust och tillförlitlig infra-
struktur, mer nytta för pengarna samt att 
Trafikverket ska vara en modern myn-
dighet. Utpekandet av de strategiska  
utmaningarna är en del av mål- och  
resultatstyrningen av verksamheten,  
och de är ett verktyg för att säkerställa 
att dagens verksamhet leder till att 
Trafikverket kan nå målen.

För att transportsystemet ska bli jäm-
ställt behöver såväl mäns som kvinnors 

Generaldirektören har ordet

Med år 2011 fullbordas Trafikverkets första hela verksamhetsår. året 
har präglats av att verkets uppdrag har utvecklats samt av det omfat-
tande effektiviseringsarbete som bedrivs inom Trafikverket. Mycket 
kraft i organisationen har också ägnats åt att ta fram de underlag för 
åtgärder för ökad kapacitet och punktlighet i järnvägssystemet som 
under hösten delrapporterats till regeringen.

Utgångspunkten för Trafikverkets upp-
drag är transportpolitikens övergripande 
mål att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. 
Trafikverket bildades för att med nya 
unika möjligheter arbeta för att de trans-
portpolitiska målen ska uppfyllas. 
Trafikverket ska utifrån ett trafikslags-
övergripande perspektiv ansvara för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luft-
fart. Vi svarar också för byggande och 
drift av statliga vägar och järnvägar.

I arbetet med våra mål finns många 

behov av transporter tillgodoses vid all 
planering, utformning och förvaltning av 
transportsystemet. Trafikverket arbetar 
också för att transportsystemet ska vara 
användbart för personer med funktions-
nedsättning.

Trafiken ökar
Alla prognoser tyder på att efterfrågan 
på transporter fortsätter att öka de när-
maste åren. Storstäderna fortsätter att 
växa, och därmed ökar behovet av både 
person- och godstransporter i ett trans-
portsystem som redan är högt belastat. 
Person- och lastbilstrafiken på det statli-
ga vägnätet har ökat under 2011 jämfört 
med 2010. Trafikvolymen för person- och 
godstrafik på järnväg, mätt i tågkilome-
ter, har också ökat, så att det nu går mer 
tågtrafik på det svenska järnvägsnätet än 
någonsin tidigare. Flygtrafiken har också 
ökat markant under 2011.

Trafikutvecklingen och det ansträng-
da läget i transportsystemet innebär att 
Trafikverket i ett kortare perspektiv på 
många punkter och sträckor inte kom-
mer att kunna upprätthålla den fram-
komlighet som medborgare och 
näringsliv efterfrågar.

Den ökande trafiken gör att det är en 
stor utmaning att anpassa transportsys-
temet till högt ställda krav på sänkta  
utsläpp av koldioxid och andra klimat- 
påverkande ämnen.

Koldioxidutsläppen från trafiken har 
återigen börjat öka, och våra prognoser 
tyder på att insatta åtgärder inte är till-
räckliga för att bryta utvecklingen.

Antalet omkomna i järnvägssystemet 
är mindre år 2011 än 2010, men det finns 
inget som tyder på en långsiktigt positiv 
trend. Ett systematiskt arbete för att 
bland annat förhindra självmord har på-
börjats och bör kunna ge positiva effekter 
redan från 2012. Antalet omkomna i väg-
trafiken ökade under 2011 jämfört med 
2010. Den mest påtagliga ökningen har 
skett bland fotgängare på det statliga 
vägnätet. Sammantaget är dock 2011 års 
resultat för trafiksäkerheten på de  
svenska vägarna det näst bästa sedan 
1940-talet, och det finns för närvarande 
inga tecken på att antalet omkomna ökar 
trendmässigt.

För att samordna och konkretisera  
säkerhetsarbetet inom järnvägstrafiken 
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inför vi ett arbetssätt liknande det som 
används inom vägtrafiken, med en fast-
ställd struktur för mätning, målutveck-
ling och analys. Vi etablerar också en 
GNS-struktur (grupp för nationell sam-
ordning) med förmåga att hantera såväl 
specifika spårtrafikfrågor som trafik-
slagsövergripande frågor.

Bra tempo i  
investeringsprojekten
De stora investeringsprojekten har i hu-
vudsak gått framåt bra under 2011. 
Många av projekten går mycket bra, vil-
ket innebär att produktionen går i en 
snabbare takt än vad som planerats. 
Detta gör emellertid att det finansiella lä-
get kan bli hårt ansträngt, på grund av 
den anslagsstruktur vi arbetar med.

Den ekonomiska situationen för in-
vesteringsverksamheten under planperi-
oden är mycket ansträngd sett till 
behoven av åtgärder. Situationen förvär-
ras ytterligare av att marknadspriserna 
på väg- och järnvägsrelaterade varor och 
tjänster ökar i högre grad än andra priser 
och verkets anslag.

Ett effektivare Trafikverk
Jag anser att det är helt nödvändigt att 
göra omfattande effektiviseringar inom 
Trafikverket. Detta för att verket ska 
kunna möta de utmaningar vi står inför 
de kommande åren samt för att utveckla 
verket till en modern myndighet.

Grunden för effektiviseringsarbetet 
lades under hösten 2010, då bland annat 
mål för Trafikverket 2013 slogs fast. Det 
långsiktiga målet är att sänka den interna 
kostnadsmassan med 2–3 miljarder kro-
nor i förhållande till kostnadsnivån 2009. 
Det utrymme som faktiskt kan omförde-
las i verksamheten minskar dock genom 
att vi samtidigt får sänkta anslag. Målet 
med att öka den interna effektiviteten är 
att frigöra medel i verksamheten som kan 
omfördelas på ett sätt som bidrar till att 
vi kan nå de strategiska utmaningarna 
och verksamhetsmålen. Detta ska vi 
åstadkomma genom att ta till vara de 
stordriftsfördelar och synergier som föl-
jer av bildandet av Trafikverket samt ge-
nom andra effektiviseringar som 
identifierats i verksamheten. 

Vi ska också agera på ett sådant sätt att 
produktiviteten och innovationsgraden 
ökar i hela anläggningsbranschen. För att 
klara detta behöver vi utveckla och ren-
odla vår roll som beställare. Vi måste låta 
marknaden ta ett större ansvar, genom 
att vi upphandlar totalåtaganden och to-
talentreprenader i större omfattning än 
vad vi gör i dag.

Till följd av vissa förseningar i arbetet 
med effektiviseringarna har vi bara nått 
cirka 350 miljoner kronor av besparings-
målet 550 miljoner under året. Verksam-
hetsplanen för 2012–2014 innebär därför 
att arbetet i vissa delar måste forceras för 
att det långsiktiga målet ska nås.

När Trafikverket bildades var högsta 
prioritet att säkra driften av vägar och 
järnvägar. Tiden var knapp och jag valde 
att föra in driftlednings- och förvalt-
ningsorganisationerna för väg och järn-
väg i Trafikverket i stort sett intakta.  
När Trafikverket etablerats var det  
naturligt att även här skapa en mer  
trafikslagsövergripande organisation. 
Verksamhetsområdet Trafik har därför 
omorganiserats till verksamhetsområde 
Trafikledning och verksamhetsområde 
Underhåll.

Syftet med organisationsförändringen 
är att skapa nya samarbetsmöjligheter, 
öka effektiviteten och skapa möjligheter 
att hantera våra viktigaste utmaningar. 
Vi gör det genom att ha en enkel och tyd-
lig trafikslagsövergripande organisation, 
minska avståndet från beslut till hand-
ling för att förbättra den dagliga leveran-
sen, skapa utrymme för utveckling och 
effektivisering av verksamheten på kort 
och lång sikt, bättre ta till vara och ut-
veckla medarbetarnas kompetens samt 
skapa enhetlig och enkel förvaltning av 
system och anläggningar. Målet för för-
ändringen är att leveranserna till kund 
ska bli bättre och tydligare bidra till upp-
fyllelsen av de transportpolitiska målen. 
Detta betyder ökad kundnöjdhet, ökad 
framkomlighet, punktlighet och säker-
het, bättre miljö och ökad extern effekti-
vitet och produktivitet.

I fokus de närmaste åren
Under de närmaste åren kommer vi att 
vara inriktade på vår roll som samhälls-
utvecklare. Vi ska skapa smart infra- 
struktur med hög tillgänglighet, vi ska 

planera utifrån de fyra trafikslagen och 
vi ska vara en modern, kundorienterad 
och effektiv myndighet.

En av de största utmaningarna för 
Trafikverket är att transportsystemet 
måste möta dagens krav på tillgänglighet 
och funktion. Trafikverkets personal gör 
dagligen stora insatser för att se till att 
transportsystemet fungerar så bra som 
möjligt. Ett fokuserat arbete gör att vi nu 
successivt minskar sårbarheten och kan 
öka kvaliteten i de tjänster vi levererar 
till resenärer och näringslivet.

Järnvägstrafiken har i dag problem 
med återkommande förseningar i både 
person- och godstrafiken. För att kunna 
arbeta långsiktigt med järnvägens ut-
veckling behöver vi ett bra underlag i 
form av en faktabeskrivning av läget för 
det svenska järnvägsnätet. I regerings-
uppdraget Kapacitetsutredningen, där vi 
synar järnvägens robusthet och kapaci-
tet, har vi tagit fram ett underlag som ger 
förutsättningar för att på ett genomgri-
pande sätt skapa ett bättre system.

Kapacitetsutredningens uppdrag har 
inför slutrapporten i april 2012 vidgats 
till att analysera effektiviserings- och ka-
pacitetshöjande åtgärder även inom väg-
trafiken, sjöfarten och luftfarten.

Därmed tar vi ett samlat grepp på 
samtliga trafikslag baserat på fyrstegs-
principen. Ett effektivare och mer lång-
siktigt hållbart utnyttjande av 
infrastrukturkapaciteten kräver också 
ökad tillämpning av styrmedel i trans-
portsystemet. Jag räknar med att det i ut-
redningens slutrapport kommer att 
finnas underlag för att fatta nödvändiga 
beslut om framtidens transportinfra-
struktur i Sverige. De besluten kan på-
verka samhällsutvecklingen i hela 
Sverige – ett Sverige där alla kan komma 
fram smidigt, grönt och tryggt.

Borlänge i februari 2012

Gunnar MalM
Generaldirektör
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1 KORT OM  
TRAFIKVeRKeT

Kort om Trafikverket



Trafikverkets uppgift är att ansva-
ra för den långsiktiga infrastruktur-
planeringen för vägtrafik, järn-
vägstrafik, sjöfart och luftfart samt 
för byggande och drift av statliga 
vägar och järnvägar. Utgångspunk-
ten är ett trafikslagsövergripande 
perspektiv.

Trafikverket har ett samhällsutveck-
lingsperspektiv. Det innebär att vi ska 
skapa förutsättningar för ett samhälls-
ekonomiskt effektivt, internationellt kon-
kurrenskraftigt och långsiktigt hållbart 
transportsystem samt verka för att de 
transportpolitiska målen uppnås. 
Transportpolitikens övergripande mål är 
att säkerställa en samhällsekonomiskt ef-
fektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.

Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka 
till att ge alla en grundläggande tillgäng-
lighet med god kvalitet och användbar-
het samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jäm-
ställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbe-
hov. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas 
till att ingen ska dödas eller skadas all-
varligt samt bidra till att miljökvalitets-
målen uppnås och till ökad hälsa. 

Viktiga utgångspunkter för verksamhe-
ten är de transportpolitiska målen samt 
den nationella transportplanen och de 
regionala motsvarigheterna. 

Våren 2010 fastställde regeringen en 
nationell plan för transportsystemet 
2010–2021. Planen omfattar alla de fyra 
trafikslagen. Den innehåller dels åtgär-
der för att utveckla och förvalta den stat-
liga transportinfrastrukturen, dels 
ekonomiska ramar. Regeringen fastställ-
de också ramar för länsplanerna för regi-
onal transportinfrastruktur under 
motsvarande period.  

Innehållet i länsplanerna beslutades se-
nare under våren av de regionala plane-
ringsansvariga organisationerna.

Trafikverket ansvarar för att på ett  
effektivt sätt genomföra åtgärder i enlig-
het med planerna utifrån de årliga anslag 
som verket tilldelas. 

VIsIOn, VErKsamhETsIdé  
Och VärdErInGar
Med utgångspunkt från vårt uppdrag har 
vi formulerat en vision som uttrycker 
Trafikverkets långsiktiga viljeinriktning. 

Trafikverkets långsiktiga viljeinriktning: ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt”.

Vision:
Alla kommer fram 
smidigt, grönt och tryggt.

Verksamhetsidé:
Vi är samhällsutvecklare som varje  
dag utvecklar och förvaltar smart  
infrastruktur. Vi gör det i samverkan 
med andra aktörer för att underlätta  
livet i hela Sverige.

Värderingar:
Lyhördhet, nyskapande 
och helhetssyn.
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Styrelse

Internrevision

Generaldirektör

Strategiskt inköp och upphandlingEkonomi och styrning

Juridik och planprövningStrategisk utveckling

Personal IT

Kommunikation Verksamhetsstöd

Samhälle Trafikledning Underhåll Investering Stora projekt Resultat-
enheter

Övergripande organisation

Centrala funktioner

Verksamhetsområden

Trafikverket är indelat i verksam-
hetsområdena Samhälle, Trafik-
ledning, Underhåll, Investering, 
Stora projekt och Resultatenhe-
ter samt centrala funktioner. 
Verksamhetsområde samhälle
Samhälle ansvarar för planeringen av transport-
systemet med syftet att uppnå de transportpo-
litiska målen. Det är Samhälle som ansvarar för 
Trafikverkets dialog med medborgare, näringsliv 
och samarbetspartner. Mycket av arbetet sker i de 
sex regionerna över landet. 

Verksamhetsområde Trafikledning
Trafikledning ansvarar för att väg- och järnvägs-
systemen används på ett säkert och effektivt sätt. 
Trafikledning övervakar och leder trafiken på vägar 
och järnvägar, levererar trafikslagsövergripande 

trafikinformation tillsammans med olika samar-
betspartner och styr och avropar de åtgärder som 
måste göras akut i anläggningen.

Verksamhetsområde Underhåll
Underhåll ansvarar för att förvalta och utveckla 
väg- och järnvägssystemet med avtalad kvalitet. 
Verksamhetsområdet levererar en säker och 
tillgänglig anläggning, i samverkan med verksam-
hetsområde Trafikledning. Underhåll ansvarar för 
att detta sker kostnadseffektivt och för att den 
avtalade kvaliteten hålls. 

Verksamhetsområde Investering 
Investering ansvarar för att upphandla och 
genomföra investeringsprojekt genom projekte-
ringsuppdrag och byggentreprenader. Investerings-
verksamheten bedrivs i projektform och spänner 
över hela genomförandeprocessen från förstudie 
till bygghandling och byggande.

Verksamhetsområde stora projekt
Stora projekt ansvarar för att upphandla och 

genomföra mycket stora eller speciellt komplexa 
investeringsprojekt. 

Verksamhetsområde resultatenheter
Resultatenheterna ansvarar för att driva utpekade 
delar av Trafikverkets verksamhet på affärsmässiga 
villkor. Verksamheterna är helt eller delvis avgifts- 
och intäktsfinansierade. Samspelet mellan resul-
tatenheterna och övriga delar av Trafikverket ska 
ske på konkurrensneutrala villkor. Verksamhets-
området består av resultatenheterna Färjerederiet, 
Förarprov, ICT, Järnvägsskolan, Materialservice, 
Utbildningscenter, Trafikverkets museer samt bo-
lagen SweRoad AB och Tunnelpersonalen i Malmö 
AB. Inom Trafikverket finns även Delegationen för 
sjöfartsstöd, som utses av regeringen och fattar 
egna myndighetsbeslut.

centrala funktioner
De centrala funktionerna ger stöd åt generaldirek-
tören i dennes ledning och styrning och till verkets 
samtliga enheter. Centrala funktionen Verksam-
hetsstöd upphör den 1 april 2012.
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Godstransporter sid 11
Persontransporter sid 12

TRAnSPORT-
UTVecKlInG 2

Transport utveckling



detta kapitel beskriver dels den 
faktiska utvecklingen av gods- 
och persontransporternas trans-
port- och trafikarbete, dels en 
bedömning av vilka bakomliggan-
de faktorer inom transportbran-
schen, näringslivet och samhället i 
stort som kan ha påverkat utveck-
lingen.

Godstransporterna fortsatte att öka som 
följd av återhämtningen efter lågkon-
junkturen år 2009. Även persontranspor-
terna fortsatte att öka, vilket bland annat 
förklaras av en ökad disponibel inkomst. 
Uppgången medförde att belastningen på 
såväl väg- som järnvägsnätet ökade. 

Godstransporter
TransPOrTarBETE
Det långväga transportarbetet, det vill 
säga samtliga järnvägs- och sjöfarts-
transporter samt lastbilstransporter över 
10 mil, uppgick 2011 preliminärt till 90,6 
miljarder ton-km, vilket är en ökning 
med 0,9 miljarder ton-km vid en jämfö-
relse med 2010 och en ökning med 10 
miljarder ton-km vid en jämförelse med 
lågkonjunkturåret 2009. Se diagram 1 
Det kortväga transportarbetet, det vill 
säga lastbilstransporter upp till 10 mil, 
uppgick preliminärt till 7,3 miljarder ton-
km, vilket är en minskning med 0,2 mil-
jarder ton-km vid en jämförelse med 
2010.

Ökningen av transportarbetet går att 
relatera till en återgång till en mer tradi-
tionell produktions- och konsumtions-
struktur efter de relativt omfattande 
förändringarna i samband med lågkon-
junkturen 2009. Det bör i sammanhanget 
noteras att effekterna av stormen 

Dagmar i december endast fick marginel-
la effekter på transportarbetet eftersom 
den inträffade så sent på året. 

Lastbilens långväga transportarbete 
uppgick år 2011 preliminärt till 33,6 
(32,2) miljarder ton-km. Sektorerna livs-
medel och verkstad uppvisar relativt sto-
ra ökningar. Transporterna av trävaror 
minskade på grund av omläggningar av 
skogsindustrins transporter. För övriga 
sektorer där skogen är involverad, det vill 
säga skogsbruk och massa/papper ökade 
transportarbetet. 

Lastbilstrafiken har under senare år 
dragit fördel av den prispress som ut-
ländska åkerier skapat på transporterna 
till och från Sverige. Under de senaste 
åren kan man också notera att svenska 
åkerier i allt högre utsträckning anställt 
utländska förare. 

Järnvägens transportarbete uppgick 
år 2011 preliminärt till 22,4 (22,5) miljar-
der ton-km. Nivån är liksom för lastbilen 
fortfarande lägre än för åren 2007 och 
2008 som var toppåren efter högkon-
junkturen. En faktor som verkade däm-
pande för järnvägens ökningstakt var de 
prishöjningar som genomfördes för mer-
parten av transporterna. 

Den kalla och snörika vintern gjorde 
att järnvägen drabbades av störningar. 
Dessa var dock inte lika omfattande som 
vintern 2009/2010. Genom att även sjö-
farten och till viss del även lastbilen 
drabbades på motsvarande sätt blev dock 
konsekvenserna för järnvägen relativt 
små. 

Sjöfartens transportarbete uppgick år 
2011 preliminärt till 34,6 (35,0) miljarder 
ton-km. Minskningen går till viss del att 
relatera till att fartygstrafiken drabbades 
av vinterproblem. Som framgått ovan 
drabbades även järnvägen och till viss del 
även lastbilen på motsvarande sätt, var-
för konsekvenserna för sjöfarten blev  
relativt små.

En uppdelning i inrikes och utrikes 

sjöfart visar att utrikessjöfarten mellan 
åren 2010 och 2011 preliminärt minskade 
med 0,3 miljarder ton-km till 26,9 miljar-
der ton-km. Inrikessjöfarten minskade 
under motsvarande period preliminärt 
med 0,1 miljarder ton-km. Nedgången 
går för inrikessjöfarten framför allt att 
relatera till minskade transporter av 
skrot och olja. Man kan trots nedgången 
notera en ökning av transporterna av 
sand, grus och mineraler till byggnadsin-
dustrin. 

Av den utrikes transporterade gods-
mängden svarade 2011 lastbilen för 37 
procent, järnvägen för 7 procent och sjö-
farten för 56 procent om man exkluderar 
malm och olja. Fördelningen var den-
samma 2010. En relativt stor del av järn-
vägstransporterna och framför allt 
lastbilstransporterna till och från konti-
nenten genomförs fortfarande med färja 
trots att trafiken över Öresundsbron har 
ökat. Ungefär en fjärdedel av sjöfarten 
avser transoceana transporter. Även 
dessa konkurrerar dock på en del av 
transportsträckan med landtransport-
medlen genom att de kan ersättas av ma-
tartransporter till och från Göteborgs 
hamn eller till och från centraleuropeis-
ka hamnar. Se diagram 2 

Den transporterade godsmängden för 
kombitrafik har ökat de senaste åren 
ökat. Utvecklingen kan förklaras av den 
alltmer omfattande skytteltrafiken till 
och från Göteborgs hamn. År 2011 drab-
bades kombitrafiken av en nedgång ge-
nom CargoNets beslut att avveckla sin 
intermodala verksamhet i Sverige. En 
uppgörelse med Green Cargo medförde 
dock att endast delar av verksamheten la-
des ner. Genom att händelsen inträffade 
sent på året blev konsekvenserna små för 
2011. 

TrafIKarBETE
Trafikarbetet för lastbilstrafiken på  
det statliga vägnätet ökade 2011 med  

DIAGRAM 1

Långväga godstransportarbete, 
miljarder tonkilometer
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2,6 procent vid en jämförelse med 2010. 
Uppgången var större för Europavägarna 
än för de mindre vägarna. Uppgången 
under senare år förklaras bland annat av 
en ökning av det lättare högförädlade 
godset, samtidigt som såväl det högför-
ädlade som det lågförädlade godsets  
varuvärde ökade. För varje producerad 
krona blev det färre kilon att transporte-
ra, vilket gynnade lastbilen.

Trafikarbetet för järnvägens godstra-
fikflöden på statens spåranläggningar 
uppgick 2011 preliminärt till 41,5 (39,1) 
miljoner tåg-km. En del av ökningen  

beror på färre inställda tåg under vinter-
månaderna. Se diagram 3 

Persontransporter
TransPOrTarBETE
Det långväga (interregionala) transport-
arbetet uppgick 2011 preliminärt till 40,7 
miljarder person-km, vilket är en ökning 
med 0,9 miljarder person-km vid en jäm-
förelse med år 2010. Ökningen går bland 
annat att relatera till att hushållens kon-
sumtionsutgifter för resor – resekonsum-
tionen – preliminärt ökade med cirka  

4 procent. Uppgången beror på att hus-
hållens motsvarande utgifter för att 
köpa, köra och äga bil – bilkonsumtionen 
preliminärt ökade med 11 procent, vilket 
förklaras av en ökning av inköpen av nya 
bilar. Detta bidrog till att bilinnehavet  
i slutet av 2011 ökade till 465 bilar  
per 1 000 invånare. Se diagram 4

Personbilens långväga transportarbe-
te uppgick 2011 preliminärt till 28,2 
(27,8) miljarder person-km. Uppgången 
hade förmodligen blivit ännu större om 
inte realpriset på bensin stigit med 6 pro-
cent. Detta kompenserades dock delvis 
av att den disponibla inkomsten prelimi-
närt steg med 3,3 procent. 

Järnvägens långväga transportarbete 
uppgick 2011 preliminärt till 6,6 (6,5) 
miljarder person-km. Ökningen går inte 
att hänföra till förbättrad infrastruktur 
eller trafikering. Av järnvägens långväga 
transportarbete svarade de privata järn-
vägsföretagen för en något större andel 
2011 än 2010.

Uppgången för järnvägen kan till viss 
del förklaras av att antalet inställda tåg 
under vintermånaderna trots den svåra 
vintern var färre än under vintern 
2009/2010. Störningarna var trots 
minskningen relativt omfattande och 
förklaras huvudsakligen av att snön och 
isen på spåren ledde till strömlöshet, 
frusna växlar och signalfel, samt av brist 
på fungerande fordon. För att ändå kun-
na upprätthålla trafiken reducerades  
utbudet. 

Flygets transportarbete uppgick 2011 
till 3,4 (3,0) miljarder person-km. 
Uppgången kan hänföras till högkon-
junkturen som framför allt påverkade af-
färsresandet. Järnvägens vinterproblem 
och problem med punktligheten bidrog 
också till att fler valde flyget. Ökningen 
går också att relatera till den relativt låga 
nivån 2010 då flyget drabbades av det 

DIAGRAM 3

Trafikarbete på järnväg, miljoner tågkilometer
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isländska askmolnet och ett antal interna 
arbetsmarknadskonflikter, vilket bland 
annat medförde brist på flygledare och 
piloter. 

Man kan notera stora ökningar av  
resandet i vissa relationer. Detta gäller 
framför allt till och från storstäderna. 
Tidigare år har det framför allt varit  
stora ökningar för resorna till och från 
Norrland. 

Flyget gynnades av den starka utveck-
lingen av den disponibla inkomsten och 
ökningen av bensinpriset, men missgyn-
nades av en nedgång för hushållens till-
gångar. Bensinprishöjningen gynnade 
även busstrafiken som också klarade  
vintern bättre än järnvägen.

Det kortväga (regionala och lokala) 
transportarbetet uppgick 2011 

DIAGRAM 5

Kortväga persontransportarbete, 
miljarder personkilometer
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DIAGRAM 6

Trafikarbete på väg, miljoner fordonskilometer (index)
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preliminärt till 98,6 (97,5) miljarder per-
son-km. Se diagram 5 

Busstrafikens kortväga transportar-
bete har successivt ökat. Uppgången kan 
förklaras framför allt av en ökning av  
lokaltrafiken i många orter och av den 
successiva utbyggnaden av den regionala 
busstrafiken. 

Järnvägens kortväga transportarbete 
uppgick 2011 till 4,9 (4,8) miljarder per-
son-km. Ökningen de senaste åren beror 
liksom för busstrafiken på en mycket 
gynnsam utveckling i Öresundsregionen. 
Bland annat öppnades Citytunneln för 
regional trafik i december 2010.  

Tunnelbane- och spårvägstrafikens 
transportarbete minskade 2011 vid en 
jämförelse med 2010, vilket förklaras av 
en avstängning av en tunnelbanelinje 

under ett halvår. Nedgången reducerades 
dock genom att spårvägstrafiken prelimi-
närt ökade med 3 procent. 

TrafIKarBETE 
Trafikarbetet för personbilstrafiken (for-
donskilometer) på det statliga vägnätet 
ökade 2011 med 1,4 procent vid en jämfö-
relse med 2010. Uppgången var större för 
Europavägarna än för de mindre vägar-
na. Trafikarbetet för järnvägens person-
trafikflöden på statens spåranläggningar 
uppgick 2011 till 95,0 (90,4) miljoner tåg-
km. Förändringarna kan till stor del för-
klaras av färre inställda tåg under 
vintermånaderna beroende på de åtgär-
der som vidtogs för att förhindra en upp-
repning av problemen vintermånaderna 
2010. Se diagram 6

Transport utveckling
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TRAnSPORT-  
POlITISKA Mål

dET öVErGrIPandE TransPOrTPOlITIsKa målET, sOm 

anGIVITs aV rIKsdaGEn 2009, 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.
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Tillgänglighet innebär att trans-
portsystemets utformning, funk-
tion och användning ska medver-
ka 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.

mEdBOrGarnas rEsOr Och  
närInGslIVETs TransPOrTEr 

Framkomlighet på väg
Framkomlighet på väg handlar framför 
allt om tiden för en resa eller transport 
och hur den överensstämmer med den 
förväntade tiden. Stopp och störningar 
minskar framkomligheten. Trafikverket 
mäter totalstopp i antal fordonstimmar1 , 
det vill säga stopp i båda riktningarna på 
tvåfältsvägar och i minst en riktning på 
flerfältsvägar.

Den modell som använts sedan 2007 
för att mäta totalstoppen har under 2011 
reviderats. Revideringen innebär bland 
annat att trafikens dygnsvariationer 
speglas på ett mer verklighetstroget sätt 
än tidigare. Alla data sedan 2007 har om-
räknats med den nya modellen för att 
inte bryta möjligheten att studera tren-
der.
Antalet fordonstimmar till följd av 

totalstopp blev cirka 300 000 färre än 
under 2010, främst beroende på gynn-
sammare väder. Totalstoppen på väg för-
delar sig jämnt mellan sommar- och 
vinterhalvår. Se diagram 7 

Störningarna på storstadsvägnätet 
har minskat med 24 procent jämfört med 
2010. Minskningen var störst i Malmö-
området, medan läget i stort sett var 
oförändrat i Stockholm och Göteborg.  
De främsta orsakerna till att störningar-
na inte minskat här är översvämningar i 
Göteborg och ett brolagerbrott på 
Essingeleden i Stockholm.

Vinterväghållning prioriteras högt i 
förhållande till andra åtgärder och på-
verkar framför allt framkomlighet och 
punktlighet – men även robusthet, säker-
het och användbarhet. 
Trängselindex mäter restid i högtrafik i 

det statliga vägnätet i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Trängselindex och 
restiderna i dessa städer har en ökande 
trend över tid. De senaste fem åren har 
trängselindexet ökat mellan 4 och 18 pro-
cent. Variationerna är stora mellan olika 
sträckor. Se tabell 1

I avsnitten Investeringar samt 
Trafikledning och underhåll (avsnitt om 
leveranskvalitet) redovisas åtgärder som 
påverkar framkomligheten. 

Framkomlighet på järnväg
Den viktigaste aspekten på framkomlig-
het på järnväg är att alla tåg går enligt 
tidtabellen. Detta mäts genom ankomst-
punktlighet till slutstation och antalet in-
ställda tåg2. Andra faktorer som är 
väsentliga för framkomligheten är ut- 
budet av tågresor till resenärerna.

Kapacitetsbegränsningar i järnvägs-
nätet uppstår när efterfrågan på tåglägen 
är stor i förhållande till tillgänglig kapa-
citet. Detta begränsar järnvägsföreta-
gens möjligheter att få önskade tåglägen. 
Ett högt kapacitetsutnyttjande medför 
att trafiken blir mer störningskänslig. 
Trafikverket gör fortlöpande kapacitets-
analyser av järnvägsnätet.  

1) Antal fordon som drabbats multiplicerat med  
  stopptiden i timmar
2) Inställda tåg ersätts oftast av nya tåg

Tillgänglighet

DIAGRAM 7

Totalstopp på det statliga vägnätet, miljoner fordonstimmar
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Punktlighet för person- 
trafiken på järnväg 
Tågens ankomstpunktlighet mäts  
som den andel tåg som anlänt till sin  
slutstation inom fem minuter efter an-
komsttiden enligt tidtabellen. För per-
sontrafiken var punktligheten 88,5 
procent 2011, jämfört med 87,1 procent 
2010. Det är en förbättring med 1,4 pro-
centenheter, men en avvikelse mot det 
interna årsmålet på 90 procent.  
Se diagram 8

Den lägre punktligheten 2010 och 
2011 beror till stor del på att vintrarna 
varit långa och svåra för järnvägstrafi-
ken, både under 2010 och de inledande 
månaderna av 2011. Andra störningar 
som påverkar punktligheten är till exem-
pel större banarbeten, kontaktlednings-
fel samt kopparstölder som påverkar 
signalsystemen. 

Punktlighet för godstrafiken  
på järnväg
Godstrafikens punktlighet 2010 och 2011 
är den lägsta på många år. De hårda vint-
rarna ledde till stora problem, främst i de 
södra och mellersta delarna av landet. 
För godstrafiken var punktligheten 68,8 
procent 2011, jämfört med 65,6 procent 
2010. Det är en förbättring med 3,2 

procent men en avvikelse mot det interna 
årsmålet på 70 procent.  Se diagram 9 

Punktligheten mäts med utgångs-
punkt från tiden för tågets ankomst till 
bangården. Detta nyckeltal säger inget 
om hur punktligt godsoperatörerna leve-
rerar godset till kunden. Punktligheten 
kan i det avseendet vara uppfylld, trots 
att ankomstpunktligheten till bangård 
inte har kunnat hållas.

Förbättringarna i punktlighet för 
godstrafik kan delvis förklaras av succes-
sivt förbättrad avgångspunktlighet, trots 
kraftiga vinterrelaterade störningar. 
Avgång i rätt tid är en viktig faktor för att 
ankomstpunktligheten ska kunna öka. 

I avsnitten Investeringar samt 
Trafikledning och underhåll (avsnitt om 
leveranskvalitet) redovisas åtgärder som 
påverkar framkomligheten.

Tillgänglighet mellan  
regioner och länder

TIllGänGlIGhET VIa  
VäGTransPOrTsysTEmET

Glesbygd och centralorter
Tillgängligheten mellan glesbygd och 
centralorter har under 2011 påverkats 
framför allt av förändringar av skyltad 

hastighet och förbättringar av vägnätets 
bärighet. Tillgängligheten mäts som an-
talet personer som har mer än en halv-
timmes restid till centralorterna och som 
har fått restiden förändrad med mer än 
en halv minut under året. 

I glesbygden har drygt 12 200 perso-
ner fått reducerad restid till närmaste 
centralort under 2011, medan restiden 
har ökat för drygt 5 500 personer. Det 
innebär att 0,3 procent av dem som bor i 
glesbygd har fått försämrad tillgänglig-
het, medan 0,7 procent fått förbättrad 
tillgänglighet till närmaste centralort. 
Tillgängligheten i glesbygd har därmed 
totalt sett förbättrats något under 2011.

Regioner och omvärld
Tillgängligheten till regionalt centrum 
redovisas som det antal personer som har 
mer än en halvtimmes restid på väg till 
ett regionalt centrum, och som har fått 
restiden förändrad med mer än en halv 
minut under året. Totalt under perioden 
1 december 2010 till 1 november 2011 har 
knappt 220 000 personer fått kortare 
restid till sitt regionala centrum, medan 
drygt 45 000 personer har fått längre 
restid. Detta innebär att befolkningens 
tillgänglighet till regionala centrum to-
talt sett har förbättrats under det senaste 
året. 

Tillgängligheten till storstad mäts 
som det antal personer som har mer än 
en timmes restid till nationella centrum 
(Stockholm, Göteborg eller Malmö) på 
väg, och som har fått restiden förändrad 
med mer än 4 minuter under året. Under 
perioden 1 december 2010 till 1 november 
2011 har drygt 900 000 personer fått kor-
tare restid till ett nationellt centrum. 

Tabell 1 
Trängselindex i storstäder 2007 - 2011

Trängselindex  2006 2007  2008 2009 2010 2011

Stockholm 100 112 100 105 121 118

Göteborg 100 102 98 95 103 106

Malmö 100 100 100 99 101 104

Index = 100, 2006

DIAGRAM 8
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Ingen har fått restidsökningar på mer än 
4 minuter. Tillgängligheten till nationella 
centrum har därmed förbättrats under 
året.

Totalt har drygt 1,1 miljoner männis-
kor fått kortare restid på väg till sitt  
regionala centrum eller till närmaste 
storstad under 2011, medan drygt 45 000 
personer har fått längre restid. Av befolk-
ningen i hela landet motsvarar det drygt 
12 respektive 0,5 procent. Tillgäng-
ligheten mellan regioner och omvärld 
har därmed förbättrats under 2011. 

Upphandlad interregional  
trafik och tillgänglighet till  
internationella resor
Ett av Trafikverkets uppdrag är att verka 
för en grundläggande tillgänglighet i den 
interregionala kollektiva persontrafiken, 
bland annat genom avtal om trafik. 
Trafikverket har tolkat en grundläggan-
de tillgänglighet genom att ställa upp sju 
tillgänglighetskriterier. Dessa ska vara 
uppfyllda för att målet om grundläggan-
de tillgänglighet i dess helhet ska anses 
vara uppfyllt.

De sju kriterierna är tillgänglighet 
med kollektivtrafik till
•	 Stockholm
•	 internationella	resor
•	 kultur
•	 service	och	inköp
•	 region-	och	universitetssjukhus
•	 universitet	och	högskola	
•	 alternativa	målpunkter	i	angränsande	

län. 

Trafikverkets arbete med upphandlad 
trafik har under 2011 medfört att till-
gängligheten för 104 av landets kommu-
ner upprätthållits på en högre nivå än om 
inga insatser gjorts. Genom detta har an-
talet kommuner med oacceptabel till-
gänglighet minskats från 18 till 7 
kommuner. 

Grön, gul eller röd standard
Vecka 41 2011, antal kommuner

 0 7

 1 7

 2 8

 3 10

 4 7

 5 23

 6 37

 7 191

Karta 1
Tillgänglighet med kollektiva färdmedel  
för interregionala resor 2011
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Sämst interregional tillgänglighet har 
kommunerna i Norrlands inland, 
Tornedalen, norra Värmland, Dalarna 
och Småland.

Av karta 1 framgår tillgängligheten 
under 2011. Gul eller röd färg visar kom-
muner som har tre eller fler kriterier som 
inte når upp till acceptabel nivå.

Med den upphandlade trafiken har in-
terregional kollektivtrafik kunnat upp-
rätthållas i delar av landet som annars 
inte skulle ha haft trafik med samma om-
fattning och kvalitet. De tillgänglighets-
vinster som blivit följden av den trafiken 
bidrar även till regional utvecklingskraft. 

Tillgänglighet till internationella  
resor mäts som tillgänglighet till flyg-
platser med omfattande utbud av flygför-
bindelser till utlandet. Dessa flygplatser 
är Arlanda, Landvetter, Kastrup och 
Gardemoen. Under 2011 förbättrades till-
gängligheten till internationella resor för 
31 kommuner. Exempel på insatser som 
medförde stora förbättringar är 
Trafikverkets flygavtal där sju av nio av-
talade flyglinjer har koppling till 
Arlanda. Se karta 1 

Kartan visar på kommunal nivå hur 
god tillgängligheten är enligt de sju kri-
terier som Trafikverket mäter. 

TIllGänGlIGhET TIll andra 
ländEr
Godskorridorer järnväg
EU-kommissionen har beslutat om en 
förordning som initialt innebär en etable-
ring av nio godskorridorer på järnväg i 

Europa. Förordningen trädde i kraft den 
9 november 2010. Den korridor som om-
fattar Sverige är sträckan Stockholm–
Malmö–Köpenhamn–Hamburg–
Innsbruck–Verona–Palermo. Korridoren 
ska vara operativ senast den 9 november 
2015. Trafikverket har etablerat kontakt 
med övriga infrastrukturförvaltare och 
påbörjat etableringen av ett sekretariat. 

Framtida Öresundsförbindelse
Regeringen angav i sitt beslut den 29 
mars 2010 om den nationella infrastruk-
turplanen för perioden 2010–2021 att det 
fanns behov av att pröva behovet av och 
möjligheterna för ytterligare en fast för-
bindelse till Danmark.

Näringsdepartementet bad i juli 2010 
Trafikverket att upprätta ett sekretariat 
för att stötta regeringskansliet i under-
sökningen, och en utredning är nu ge-
nomförd.

Det mest omfattande alternativ som 
analyserats är en fast väg- och järnvägs-
förbindelse mellan Helsingborg och 
Helsingör, för både person- och godstra-
fik. Alternativet ger en betydande förbätt-
ring av tillgängligheten i regionen. Till- 
gången till arbetsplatser inom pendlings- 
avstånd ökar också starkt för dem som bor 
i nordvästra Skåne. 

Barentsutredning
Trafikverket har haft ett regeringsupp-
drag att utreda vilka långsiktigt hållbara 
transportsystem och transportlösningar 
som krävs för att ta till vara och utveckla 

den råvarupotential som finns i 
Barentsområdet – detta mot bakgrund av 
råvarornas ökande betydelse för konkur-
renskraften globalt, nationellt och regio-
nalt. Uppdraget redovisades i december 
2011.

Gröna korridorer
Arbetet med internationella partnerskap 
och samarbetsavtal har påbörjats, och då 
framför allt för korridoren Oslo–
Göteborg–Rotterdam. Samarbetet med 
Norge, Danmark och Holland har kom-
mit i gång, och samarbetet med Tyskland 
håller på att starta. Partnerskapen syftar 
till att skapa en gemensam målbild för 
konceptet Gröna korridorer och till att 
skapa gränsöverskridande arbets- 
grupper.

jämsTällT TransPOrTsysTEm
Transportsystemet ska vara jämställt, 
det vill säga att systemet ska likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. Regeringen poängterar 
också i budgetpropositionen för 2011 att 
jämställdhetsarbetet inom transportom-
rådet behöver utvecklas. 

Trafikverket har under 2011 börjat att 
ta fram ett planeringsunderlag för att ut-
veckla det strategiska jämställdhetsarbe-
tet med utgångspunkt i jämställdhets- 
integrering. Tillsammans med flera andra 
myndigheter har vi fortsatt arbetet med 
att ta fram mål, indikatorer och mått för 
att kunna följa upp effekterna av jäm-
ställdhetsintegrering i transportsystemet.
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Att säkerställa att olika målgruppers 
åsikter kommer in till Trafikverket under 
planeringsfasen är viktigt i arbetet för ett 
jämställt transportsystem. Vid samråd 
har traditionellt äldre män dominerat 
närvaron på mötena, medan framför allt 
ungdomar, kvinnor och nya svenskar har 
varit underrepresenterade. Med rappor-
ten ”Moderna samråd” som grund har 
fem pilotprojekt bedrivits under 2011 för 
att få in synpunkter från fler målgrupper. 

I Trafikverkets beslutsunderlag för be-
dömning av enskilda åtgärder eller paket 
av åtgärder används metoden ”samlade 
effektbedömningar” (SEB). Under 2011 
har ett FoI-projekt ”Vad händer med 
mäns och kvinnors resande vid olika åt-
gärder” pågått för att utveckla metoden. 
En mall och handledning har tagits fram 
för analys av fördelningseffekter av infra-
strukturåtgärder avseende kön. 

Jämställdhet som bidrar till transport-
politikens måluppfyllelse och utvecklad 
jämställdhet från ett arbetsgivarperspek-
tiv samverkar. Att ta till vara kvinnor och 
mäns kapacitet och kompetens är en vik-
tig förutsättning i arbetet med ett jäm-
ställt transportsystem. Under 2011 togs 
beslut om en samlad jämställdhets- och 
mångfaldsplan för Trafikverket.

anVändBarT TransPOrTsysTEm 
För en ökad tillgänglighet till transport-
systemet är det nödvändigt med ett smi-
digt system som är användbart för alla 
resande. Bytespunkternas smidighet och 
användbarhet är en viktig förutsättning 
för detta. Uppsala central är ett exempel 
där ombyggnationen av järnvägsstatio-
nen nu ökar tillgängligheten och använd-
barheten för många resenärer. Fram till 

2010 har ett trafikslagsövergripande pri-
oriterat kollektivtrafiknät tagits fram 
som nu etappvis fortsätter att utvecklas. 
Under 2011 har väg- och järnvägsnätet 
fortsatt att utvecklas, medan sjöfart och 
flyg i stort sett redan kan anses vara an-
passade för personer med funktionsned-
sättning. Trafikverket har under 2011 
fortsatt att genomföra åtgärder för perso-
ner med funktionsnedsättningar på  
utpekade hållplatser längs det statliga 
nationella och regionala vägnätet samt på 
järnvägsstationer. Åtgärder för ökad an-
vändbarhet genomförs även vid övriga 
om- och nybyggnader av bytespunkter. 
Åtgärder för ökad tillgänglighet genom 
att eliminera enkelt avhjälpta hinder har 
genomförts på hållplatser, rastplatser 
och stationer även utanför det prioritera-
de nätet.

Trafikverket har under 2011 tagit fram 
en datorbaserad utbildning om förutsätt-
ningar för personer med funktionsned-
sättningar i trafiken. Utbildningen ger 
förståelse, bakgrund och orsaker till var-
för användbarheten och tillgängligheten 
för funktionsnedsatta behöver utvecklas 
och stärkas i transportsystemet. 

TransPOrTsysTEmET Och Barn
Transportsystemet ska vara utformat så 
att barn får ökade möjligheter att, på ett 
säkert sätt, både använda och vistas i 
trafikmiljöer.

Tillgängligheten till skolan har för-
bättrats genom de trafiksäkerhetsåtgärder 
på väg som vi har vidtagit under året.  
De fysiska åtgärderna är bland annat 
gång- och cykelvägar, hastighetsdämpan-
de åtgärder, gångpassager, räcken samt 
gång- och cykelportar. 

Dessutom tillkommer ett antal åtgärder 
som kommunerna genomfört med hjälp 
av statlig medfinansiering. Vi beräknar att 
mer än 1 400 barn har fått förbättrade 
skolvägar 2011 till följd av Trafikverkets 
åtgärder.

Trafikverket arbetar för att minska an-
talet olyckor som inträffar när barn 
springer över järnvägsspår. Bland annat 
använder vi kameraövervakning och be-
vakning. Dessutom stängslar vi in bangår-
dar, siktröjer och sätter upp varnings- 
skyltar. Inom projektet Stationer för alla 
arbetar vi tillsammans med andra aktörer 
för att stationerna ska bli mer tillgängliga 
för alla resenärer, och vi gör vissa särskil-
da insatser för barn.

Tillsammans med Boverket driver 
Trafikverket ett regeringsuppdrag för att 
finna metoder för att stärka barns infly-
tande och delaktighet i kommunal trafik- 
och samhällsplanering.  De medverkande 
kommunerna är Borlänge, Göteborg, 
Hällefors, Trelleborg, Örebro och 
Östersund. Uppdraget ska slutredovisas 
2012. 

KOllEKTIVTrafIK,  
GånG Och cyKEl
Trafikverket har under året fortsatt att 
förbättra infrastrukturen för kollektiv-
trafik och gång- och cykeltrafik.  
Trafikverket tar också fram kartor som 
visar tåglinjer där det är möjligt att ta 
med cykeln. Inom ramen för det reger-
ingsuppdrag som handlat om att ta fram 
förslag till ny strategi och handlingsplan 
för en ökad säker cykling, har vi haft en 
omfattande samverkan med olika aktörer 
och intressenter.
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Trafiksäkerhet
dödadE Och allVarlIGT sKada-
dE I VäG- Och järnVäGsTrafIKEn

Enligt riksdagsbeslut i maj 2009 bör an-
talet dödade i vägtrafiken halveras mel-
lan 2007 och 2020. Det innebär maximalt 
220 dödade 2020. Enligt samma beslut 
ska antalet allvarligt skadade i vägtrafi-
ken reduceras med en fjärdedel.

Målet för säkerhet inom järnvägs-
transportområdet är att antalet omkomna 
och allvarligt skadade inom järnvägstran-
sportområdet fortlöpande minskar.

Under 2011 beräknas 314 (266) perso-
ner ha omkommit i vägtrafikolyckor. 
Trots att antalet omkomna ökat jämfört 
med 2010 ligger utfallet väl under den 
nivå som är nödvändig för att nå målet till 
år 2020. 

Från och med 2010 särredovisar 
Sverige så kallad medveten handling 
(självmord och mord) i den officiella väg-
trafikskadestatistiken, i enlighet med in-
ternationell standard. Under 2011 
beräknas cirka 20 dödsfall ha inträffat ge-
nom medveten handling. 

På det statliga vägnätet beräknas 236 
(196) personer ha omkommit1  och på öv-
rigt vägnät 78 (70). Uppgiften för det övri-
ga vägnätet inkluderar 63 (56) omkomna 
på det kommunala vägnätet och 15 (14) på 
det enskilda vägnätet. Under 2011 beräk-
nas 239 (199) män och 75 (67) kvinnor ha 
omkommit. Antalet barn 0–17 år som be-
räknas ha dödats i vägtrafiken är 18 (19). 
Det är främst antalet omkomna oskydda-
de trafikanter som har ökat jämfört med 
2010. Antalet omkomna i personbil är i 
huvudsak oförändrat. 

Det ökade antalet omkomna 2011 kan 
till viss del förklaras av dels att den krafti-
ga nedgången av omkomna 2010 var ett 
utfall av slump, dels att trafiken ökade un-
der 2011. Under 2010 minskade också den 
genomsnittliga reshastigheten kraftigt. 
Mätningar visar på ökad medelhastighet 
under 2011. Att antalet omkomna i bil inte 
har ökat trots ökad trafik beror sannolikt 
på att fordonen blir allt säkrare. Det talar 
mycket för betydelsen av allt säkrare for-
don. Se diagram 10 

Antalet dödade per 100 000 invånare 
2011 beräknas vara 3,3 (2,8), exklusive 
självmord. Under 2010 var genomsnittet 
för EU-länderna 6,2. 

Tillgänglig statistik för 2011 visar att 
antalet omkomna ökat bland annat i 
Tyskland, Nederländerna och Polen. I 
Tjeckien, Danmark och Norge har anta-
let omkomna minskat kraftigt under 
2011. Se diagram 11

För att etappmålet om allvarligt ska-
dade (minst 1 procents invaliditet) ska 
uppfyllas krävs en årlig minskningstakt 
med knappt 3 procent. Från och med 
2007 till 2011 har antalet allvarligt skada-
de minskat med 16 procent, vilket är väl 

under utvecklingen för att etappmålet 
ska nås.

Sedan 2008 mäter vi genom inspek-
tioner att säkerhetsreglerna följs vid väg-
arbeten. Under 2011 genomfördes 955 
inspektioner. Andelen säkerhetsinspek-
tioner med allvarliga anmärkningar är 26 
procent. För att minska antalet anmärk-
ningar har vi identifierat ett antal åtgär-
der som ansvariga inom Trafikverket ska 
vidta och som sedan respektive entrepre-
nör i sin tur ska genomföra. 

DIAGRAM 10

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2011 samt 
nödvändig utveckling för att nå målet om 220 färre dödade år 2020
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DIAGRAM 11

Internationell jämförelse, omkomna i vägtrafiken per 100 000 invånare 
år 2010 samt i Sverige år 2011
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På motsvarande sätt har det gjorts 370 
verifierade kontroller av att säkerhets-
reglerna har följts på järnväg. Av dessa 
har allvarliga fel identifierats i 16 procent 
av kontrollerna. 

Inom järnvägstrafiken var antalet om-
komna 78 (110) personer under 2011, vil-
ket innebär en minskning med 29 
procent jämfört med 2010. Självmorden 
har varit cirka 60 per år i genomsnitt de 
senaste tio åren. Varje år dödas cirka sex 
barn. Av dessa är fyra självmord. De se-
naste tio åren har olycksutvecklingen när 
det gäller döda och allvarligt skadade 
inte varit i linje med målet om fortlöpan-
de minskning av antalet omkomna och 
allvarligt skadade inom järnvägstrafiken. 
Se diagram 12

DIAGRAM 12

Omkomna och allvarligt skadade i järnvägsolyckor 2002–2011, antal
Döda exkl. självmord Självmord Skadade
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KlImaT Och EnErGI
Den svenska transportsektorns koldiox-
idutsläpp domineras av vägtrafiken, 65 
procent. Därefter kommer sjöfart, 26 pro-
cent,1 och luftfart, 9 procent,2 och sist 
järnvägstrafiken med knappt 0,5 procent. 
Till detta kommer även utsläpp från  
byggande, drift och underhåll av infra- 
struktur. Utsläppen från internationell 
sjöfart och flyg beräknas utifrån bunk-
ring av bränsle i Sverige. Denna beror 
inte bara på transportvolymen utan även 
på huruvida det är fördelaktigt att bunk-
ra i Sverige jämfört med andra länder. 
Det gör att siffrorna för speciellt interna-
tionell sjöfart bör betraktas med viss 
försiktighet.

Vägtrafikens koldioxidutsläpp var 
som störst åren 2005–2007, då de var 13–
14 procent större än 1990. Sedan dess har 
utsläppen minskat, framför allt från per-
sonbilar, men utsläppen under 2011 var 
ändå 9 procent högre än 1990. Inkluderas 
produktion och distribution av drivmed-
len är ökningen 14 procent mellan 1990 
och 2011. Under 2011 minskade utsläppen 
med knappt 1 procent jämfört med 2010. 
Detta trots att trafikarbetet ökade med 
knappt 2 procent. Förklaringen ligger i 
att fordonen blivit mer energieffektiva 
och att andelen förnybar energi ökat  
under året. 

Förbättrad energieffektivitet gör att 
ökningen av energianvändningen för 
persontransporter på väg kunnat begrän-
sas till 3 procent mellan 1990 och 2010 
trots att transportarbetet ökat med 13 
procent. Koldioxidutsläppen per km för 
nya personbilar minskade från 153 g/km 
2010 till 144 g/km 2011, en effektivise-
ringstakt som bara överträffas av 2009 
och 2010 sedan 1970-talets början. 

Andelen kollektivtrafik med buss- och 
bantrafik har ökat från 16 procent till 17 
procent av det inrikes resandet mellan 
1990 och 2010, vilket också bidrar till 
mer energieffektiv persontrafik. För 
godstransporter på väg har energian-
vändningen ökat mer än för persontrafi-
ken. Se tabell 2

Även om åtminstone vägtrafikens ut-
släpp minskar är det långt kvar innan 
målen om begränsad klimatpåverkan och 

fossiloberoende fordonsflotta år 2030 
uppnås. 

Det räcker inte med energieffektivare 
fordon, fartyg och flygplan och mer 

förnybar energi, utan det är nödvändigt 
att personbilsresor flyttas över till gång, 
cykel och kollektivtrafik samt att gods-
transporter flyttas från väg till järnväg 

Miljö och hälsa

Tabell 2 
Koldioxidutsläpp per färdmedel (miljoner ton)3

För fler år, se Trafikverkets särskilda miljörapport.

1990 2005 2009 2010 2011

Personbil 12,6 12,7 12,2 12,0 11,7

Lätt lastbil 0,8 1,4 1,5 1,6 1,6

Buss 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8

Tung lastbil 3,0 4,6 4,2 4,5 4,6

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

Totalt vägtrafik 17,3 19,7 18,8 19,0 18,8

Järnväg persontrafik 0,02 0,02 0,02 0,02

Järnväg godstrafik 0,04 0,04 0,04 0,04

Totalt järnväg 0,1 0,06 0,06 0,06 0,06

Inrikes sjöfart 0,5 0,5 0,5 0,7

Inrikes flyg 0,7 0,7 0,5 0,5

Totalt inrikes transporter 18,6 21,0 19,8 20,2

Utrikes sjöfart (bunkring) 2,2 6,6 7,3 6,7

Utrikes flyg (bunkring) 1,3 1,9 2,0 2,1

Totalt utrikes transporter 
(bunkring)

3,6 8,6 9,3 8,8

1) Innefattar inrikes sjöfart och bunkring till utrikes sjöfart. Av sjöfarten står bunkring till utrikes sjöfart för 90 procent av utsläppen.
2) Innefattar inrikes luftfart och bunkring till utrikes luftfart. Av flyget står bunkring till utrikesflyget för 82 procent av utsläppen.
3) Vissa uppgifter för sjöfart och flyg 2011 har ännu inte varit tillgängliga.
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och sjöfart. Även tillväxten i utrikes flyg 
behöver dämpas.

hälsa
Buller och vibrationer
Trafik på väg och järnväg är de bullerkäl-
lor som berör flest människor i Sverige. 
Omkring två miljoner människor bedöms 
vara utsatta för trafikbuller som överskri-
der riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid sina bostäder. Ökat trafikar-
bete, ökad inflyttning till städer och byg-
gande av bostäder närmare bullerkällor 
bidrar till att fler människor blir buller- 
utsatta.

Längs de statliga vägarna beräknas 
200 000 personer vara utsatta för buller 
högre än de riktvärden som riksdagen 
beslutat för buller inomhus. 390 000 per-
soner beräknas vara utsatta för maxima-
la ljudnivåer från järnväg högre än 
riktvärdet inomhus. Osäkerheten i un-
derlaget är dock stor för såväl väg som 
järnväg. 

De totala bulleremissionerna i sam-
hället har ökat som en följd av förändrat 
trafikarbete. Under 2011 beräknas antalet 
personer som utsätts för bullernivåer hö-
gre än det ekvivalenta riktvärdet inom-
hus längs vägar i hela landet ha ökat med 
cirka 3 100 personer till följd av ökat tra-
fikarbete med tunga fordon. Även antalet 
personer som utsätts för bullernivåer hö-
gre än det ekvivalenta riktvärdet inom-
hus längs järnvägar beräknas ha ökat 
med cirka 100–500 personer under året 
till följd av ökat trafikarbete på järnväg. 
Det finns dock osäkerheter i beräknings-
modellen. Bullerskyddsåtgärder i de mest 
bullerexponerade miljöerna har dock 
medfört att det totala antalet personer 
som utsätts för trafikbuller över riksda-
gens riktvärden under 2011 beräknas ha 
minskat med omkring 2 400 personer. 

Luftkvalitet 
Emissioner av avgaspartiklar från nya 
dieselfordon har minskat tack vare suc-
cessivt hårdare avgaskrav. Detta påverkar 
dock inte nämnvärt halterna av partiklar 
(PM10) i gatumiljöer, då 50–85 procent av 
de inandningsbara partiklarna uppstår 
vid slitage av vägbana och däck. Jämfört 
med andra länder har Sverige låga bak-
grundshalter, men partikelhalterna i  
gaturum under vårvintern är bland de 
högsta i Europa. Sverige har under 2011 
dömts av EU-domstolen för att överskrida 

luftkvalitetsdirektivets gränsvärde för 
partiklar (PM10) i tre kontrollzoner i 
landet.

Utsläppen av kväveoxider (NOx) från 
vägtrafiken sjunker stadigt, om än lång-
sammare än tidigare, och har minskat 
med 2 procent sedan 2010 och med 53 
procent sedan 1990. Vägtrafikens utsläpp 
av kolväten har minskat med 8 procent se-
dan 2010 och med 80 procent sedan 1990. 
Utsläppsminskningen av kväveoxider är 
långsammare än tidigare beroende på en 
större andel trafik med dieselfordon. 
Andelen NO2 har ökat från 5 procent av de 
totala NOx- utsläppen på 1980-talet till 
över 13 procent i dag. Lastbilstrafikens  
andel av utsläppen fortsätter troligen att 
öka ytterligare de närmaste åren.  
Se diagram 13 

Även halterna av kvävedioxid minskar 
mindre än tidigare. Det beror på den öka-
de andelen dieselfordon men även på 
ökade halter av marknära ozon. Även om 
sjöfarten står för en stor del av utsläppen 
i vissa hamnstäder, exempelvis 40 pro-
cent i Göteborg1, påverkar den tätorts-
halterna av NO2 i liten utsträckning. 

Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid 
och partiklar överskrids i många tätorter. 
Målet för halterna av marknära ozon 
överskrids också i många tätorters bak-
grundsluft. Enligt beräkningar förloras 
35 000 friska levnadsår varje år på grund 
av trafikrelaterade luftföroreningar i 
Sverige. Över tvåtusen personer dör i  
förtid och andra drabbas av lung- 

sjukdomar, cancer eller problem med 
hjärta och kärl2.

Luftkvaliteten i svenska tätorter har i 
allmänhet blivit bättre de senaste  
decennierna, men den positiva utveck-
lingen är inte lika påtaglig som tidigare. 
Halterna varierar mellan olika år, främst 
på grund av meteorologiska faktorer. 
Enligt ett befolkningsviktat sammanvägt 
index har halterna i tätorter av de ingåen-
de luftföroreningarna minskat med 60 
procent från början av 1990-talet och 
fram till vintern 2009/2010. Halterna av 
kvävedioxider har dock inte minskat det 
senaste decenniet, och de lagstadgade 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 
överskrids också fortfarande i flera tätor-
ter i trafiknära miljöer. 

Material och kemiska produkter
Material och kemiska produkter som an-
vänds inom transportsektorn för trafike-
ring samt för byggande, drift och 
underhåll av infrastruktur påverkar 
människors hälsa och miljön. Miljö-
påverkan sker under hela livscykeln i 
form av klimatpåverkan, resursanvänd-
ning och spridning av farliga ämnen.

Livscykelanalyser som Trafikverket 
genomfört visar att en kilometer väg- el-
ler järnvägsinfrastuktur ger upphov till i 
storleksordningen 2 000 till 3 800 ton 
koldioxid under sin livscykel.  

Analyserna visar också på förbätt- 
ringspotentialer som kan användas i det 
fortsatta arbetet med att uppnå resurs-, 

DIAGRAM 13

Beräknade utsläpp av kväveoxider från vägtrafiken, 
tusen ton per år
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1) länsstyrelsen Västra Götalands län, 2006
2) Den svenska vägtransportsektorns folkhälsoeffekter, Kjell-
ström, 2008
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energi- och klimatmålen God bebyggd 
miljö och Begränsad klimatpåverkan. 
Mängdmässigt dominerar berg- och 
grusmaterialen, medan betong, stål och 
asfalt står för den största materialrelate-
rade klimatpåverkan.

För miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
är det är mycket svårt att inom en gene-
ration skapa alla förutsättningar som  
behövs för att nå målet. Detta gäller  
bygg-, anläggnings- och transportsek-
torn liksom övriga samhällssektorer. 
Användningen av kemikalier ökar dra-
matiskt. Trafikverket har i dag god kun-
skap om vilka kemiska produkter som 
används vid byggande, drift och under-
håll av infrastruktur genom interna 
granskningar av märkningspliktiga  
kemiska produkter. Produkter som  
används dokumenteras i Trafikverkets 
kemikaliehanteringssystem. Kunskap är 
en grund för att arbeta vidare med att 
vidta åtgärder för utfasning och risk-
minskning enligt Giftfri miljö. För att 
kunna bidra till att nå målen krävs dock 

tydliga interna mål och kraftfulla insat-
ser.

Motsvarande kunskap om innehållet 
av farliga ämnen i de material som  
används vid byggande, drift och under-
håll av infrastruktur saknas i dag. 
Bristen på kunskap beror dels på bristan-
de information från leverantörer och 
producenter av material, dels på att 
Trafikverket saknar ett systematiskt ar-
bete med miljösäkring av farliga ämnen i 
material.

landsKaP
Natur och kulturmiljö
En fullständig bild över Trafikverkets 
verksamhets påverkan, effekter och kon-
sekvenser för målet Ett rikt växt- och 
djurliv saknas fortfarande. I delar finns 
god kunskap och kunskapen byggs sta-
digt på. Bilden som växer fram visar att 
transportsektorns betydelse för Ett rikt 
växt- och djurliv är betydligt större än 
man tidigare trott och att trenden fortfa-
rande är starkt negativ. Ny infrastruktur 

fortsätter att steg för steg erodera ekolo-
giska funktioner och värden. Det är också  
viktigt att anläggningarna byggs och ut-
formas så att skador inte uppstår i omgiv-
ningen på grund av ändrade vattennivåer 
och flöden, liksom att de dimensioneras 
för förändrade flöden och nivåer, särskilt 
med beaktande av klimatförändringarna. 

Vatten
Transportsektorns verksamhet och den 
infrastruktur som byggs, tillhandahålls 
och förvaltas har betydelse för landets 
vattenförvaltning. Att säkra dricksvatt-
nets kvalitet vid befintliga liksom poten-
tiella vattentäkter längs våra vägar och 
järnvägar är en prioriterad uppgift för 
Trafikverket. Bohovet av insatser är som 
störst gällande yt- och grundvattenskydd 
liksom att åtgärda vandringshinder. I 
dagsläget saknas en fullständig bild över 
transportsektorns påverkan på och kon-
sekvenser för bland annat miljömålen 
Levande sjöar och vattendrag och 
Grundvatten av god kvalitet. 
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TRAFIKVeRKeTS  
VeRKSAMheT

Verksamhetens totala omfattning 
är i stort oförändrad mot föregå-
ende år. Takten i investeringsverk-
samheten är hög även om senare-
läggning av en del aktiviteter varit 
nödvändig. Genomförandet ligger 
väl i linje med den gällande natio-
nella transportplanen.  
huvuddelen av investeringarna 
har finansierats med anslag även 
om andelen som medfinansieras 
av kommuner med flera (bidrags-
intäkter) har ökat sedan föregå-
ende år.

Kostnaderna för underhåll av järnväg har 
under 2011 liksom 2010 varit högre än ti-
digare år, som följd av de ökade insatser 
som krävts för att upprätthålla järnvägs-
nätets funktion. Detta har lett till ett 
högt utnyttjande av disponibel anslags-
kredit. Kostnaderna för underhåll av 
vägnätet har däremot kunnat begränsas 
och var något lägre än föregående år. Det 
inledda effektiviseringsarbetet har under 
året påverkat kostnadsbilden positivt och 
har bland annat medfört att administra-
tionskostnaderna kunnat sänkas i förhål-
lande till föregående år. Se tabell 3  

Redovisning av verksamhetsvolym 
och prestationer
I förordningen (2000:605) om årsredo-
visning och budgetunderlag anges under 
kapitel 3 Resultatredovisning bland an-
nat att myndigheten ska redovisa en in-
delning av verksamheten samt dess 
prestationer. Då den ekonomiska redovis-
ningen och annan datafångst ännu inte 
har hunnit anpassas till denna indelning 
är möjligheten till rapportering av verk-
samhetens resultat utifrån vald indelning 
begränsad för 2011. Återrapporteringen 
av verksamhetsvolym utgår därför i hu-
vudsak från verksamhetens finansiering. 
Förordningens krav på redovisning av 
prestationer motsvaras inom Trafik-
verket av begreppet leveranser. Under 
rubriken Noter (sid 102) redovisas i vil-
ken omfattning Trafikverket under 2011 
har kunnat hörsamma förordningens 
krav på redovisning av prestationer/
leveranser.

Trafikverkets  
effektiviseringsarbete
Trafikverket började under 2010 ett om-
fattande arbete med effektivisering inom 
hela myndigheten. Under 2011 har ar-
betet varit inriktat på tre områden, som 
samtliga har sin grund i motiven till att 
Trafikverket bildades. Det första området 
är utvecklad trafikslagsövergripande pla-
nering, det andra ökad intern effektivitet 
och det tredje sänkta produktionskost-
nader i upphandlade entreprenader och 

ökad produktivitet och innovation inom 
anläggningsbranschen.

UTVEcKlad TrafIKslaGs- 
öVErGrIPandE PlanErInG 
Trafikverket ska utveckla den trafik-
slagsövergripande planeringen och sam-
ordningen mellan trafikslagen. Målet är 
att använda samtliga trafikslag på ett sätt 
som skapar ökad samhällsnytta.

Bland annat har följande aktiviteter 
genomförts under 2011 inom ramen för 
trafikslagsövergripande planering. 

Tabell 3 
Trafikverkets verksamhetsvolym och finansiering, miljoner kronor

2010 2011

Verksamhetsvolym

  Investering

Väg  11 544     12 531    

Järnväg  12 885     12 468    

Från EU-budgeten finansierat stöd till Transeuropeiska nätverk  531     490    

Statsbidrag och ersättningar  695     523    

Fördelad administration1 Investering  907     873    

  Underhåll

Väg  8 354     7 918    

Järnväg  6 085     6 119    

Fördelad administration Underhåll  510     471    

 Trafikledning, trafikinformation och drift

Järnväg  1 335     1 217    

Väg  1 019     1 032    

Fördelad administration Trafikledning  84     75    

 Övriga insatser för effektiviseringar

Övriga insatser för effektiviseringar  717     409    

Fördelad administration Övriga insatser för effektiviseringar  26     14    

 Myndighetsutövning

Myndighetsutövning  152     148    

Fördelad administration Myndighetsutövning  4     5    

 Övriga statsbidrag och ersättningar  1 320     2 266    

 Avgiftsbelagd verksamhet  3 571     3 742    

Total verksamhetsvolym  49 739     50 301    

Finansiering

 Anslag  36 668     34 555    

 Lån  6 437     6 826    

 Bidragsintäkter  507     1 228    

 Intäkter av avgifter och ersättningar  6 277     7 580    

 Ianspråktagande av tidigare ackumulerat överskott  255    

Summa finansiering  49 889     50 444    

Resultat extern uppdragsverksamhet och offentligrättslig verksamhet -150    -143    

1) Fördelad administration avser en fördelning av verksamhet finansierad med administrationsanslaget
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I ett pilotprojekt tillämpas en ny metod 
för val av åtgärd i tidiga skeden enligt  
fyrstegsprincipen. 

Utbildningar inom sjö- och luftfart har 
genomförts för att bredda medarbetarnas 
kunskaper om dessa trafikslag. 

Kapacitetsutredning för samtliga tra-
fikslag pågår, på uppdrag av regeringen.

En analys har gjorts av hur höjda ban-
avgifter påverkar det samlade transport-
systemet.

öKad InTErn EffEKTIVITET
Målet med att öka den interna effektivi-
teten är att frigöra medel som kan omför-
delas i verksamheten på ett sätt som ökar 
samhällsnyttan. Arbetet ska också stärka 
resultatkulturen inom Trafikverket.

Arbetet omfattar alla de kostnader som 
Trafikverket kan påverka och som inte av-
ser upphandlade entreprenader. Med den 
utgångspunkten identifierade vi en brut-
topotential på 2–3 miljarder kronor i möj-
liga besparingar. Det motsvarar en 
kostnadssänkning med 20–30 procent 
jämfört med kostnader för motsvarande 
verksamhet 2009. Den beslutade planen 
för effektiviseringar omfattar över 200 in-
itiativ som ska genomföras. 

Besparingsinitiativen är av olika ka-
raktär. Redan vid bildandet uppstod stor-
driftsfördelar i de centrala funktionerna, 
exempelvis inom Kommunikation, 
Personal och Ekonomi. Dessa möjligheter 
till effektivisering har i allt väsentligt re-
dan realiserats. Kostnaderna och beman-
ningen inom dessa funktioner har minskat 
kraftigt sedan Trafikverket bildades. 

Detta har också varit nödvändigt för att 
verksamheten skulle rymmas inom det 
sänkta administrationsanslaget 2011.

Många andra initiativ är mer kompli-
cerade att genomföra, och det tar tid inn-
an de får effekt i verksamheten. Det 
handlar bland annat om att utveckla ar-
betssätt och att utveckla och anpassa sys-
tem. Vissa initiativ förutsätter också 
betydande investeringar.

Ytterligare några exempel på genom-
förda åtgärder under 2011:
•	 Kontor	har	samlokaliserats	för	ökad	

effektivitet och sänkta kostnader. 
Arbetsplatsservice har upphandlats 
för standardisering av tjänster och 
minskade kostnader.

•	 Vi	använder	teknik	som	möjliggör	mö-
ten på distans och gör därmed färre 
resor.

•	 Anpassningen	av	bland	annat	de	ge-
mensamma funktionerna 
Kommunikation, Personal och 
Ekonomi har fortsatt.

•	 Konsulter	har	ersatts	med	egna	an-
ställda för att säkra kompetens och 
sänka kostnaderna.

•	 Vi	har	sänkt	kostnaderna	inom	it- 
området genom att samorda program-
licenser och minska antalet datorer. 

De resurser som har varit möjliga att om-
fördela i verksamheten som en följd av ef-
fektiviseringar har dock begränsats av 
redan sänkta anslag för 2011. Genom ef-
fektiviseringsarbetet har vi frigjort cirka 
350 miljoner kronor under 2011 jämfört 
med året innan. I en skrivelse till 

regeringen i oktober 2011 begärde 
Trafikverket att 100 miljoner kronor av 
administrationsanslaget för 2011 skulle 
få omfördelas till anslaget för banhåll-
ning, som en följd av den varaktigt lägre 
kostnadsnivån inom administrativa 
funktioner.

sänKTa PrOdUKTIOnsKOsTnadEr 
samT öKad PrOdUKTIVITET Och 
InnOVaTIOn InOm anläGGnInGs-
BranschEn
Ett motiv till bildandet av Trafikverket 
var att förbättra förutsättningarna för att 
öka produktiviteten i anläggningsarbe-
ten och att bidra till ökad innovation 
inom anläggningsbranschen.

Trafikverket står för en stor volym 
upphandlingar, och därför är vårt age-
rande av betydelse för hela marknadens 
utveckling.

Vårt mål är att sänka produktionskost-
naden i upphandlade entreprenader med 
10–15 procent och att ge förutsättningar 
för en årlig produktivitetsutveckling på 
2–3 procent. Därtill ska Trafikverket ge-
nom sitt agerande ge förutsättningar för 
ökad innovation inom anläggningsbran-
schen.

Under 2011 har vi etablerat och börjat 
tillämpa en metod för att identifiera möjli-
ga kostnadsbesparingar. Metoden innebär 
att upphandlade entreprenader delas in i 
kategorier för analys och bedömning av 
potential för utveckling, kvalitet och ef-
fektivisering. I analysen bedöms exempel-
vis tekniska krav, grad av standardisering 
och upphandlingsform. Under 2011 har 
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analyser genomförts av bland annat kon-
taktledningsarbeten, vägbeläggning och 
arbeten med tjälsäkring och bärighet. 
Genomgångarna pekar på att det är möj-
ligt att sänka kostnaderna med åtminsto-
ne 10–15 procent, vilket var målet. Nästa 
steg är att genomföra möjliga och lämpliga 
åtgärder i verksamheten.

Vi har också utvecklat en metod för 
mätning av produktivitetsutvecklingen. 
Metoden bygger bland annat på 
Statskontorets förslag i rapporten Att 
mäta produktivitetsutvecklingen i anlägg-
ningsbranschen (2010:19).

Under 2011 har vi också börjat utveckla 
och renodla Trafikverkets roll som bestäl-
lare. Det handlar om att rollspelet mellan 
beställare och leverantör ska stimulera 
marknaden att leverera smarta lösningar. 
Syftet är att åstadkomma mer samhälls-
nytta för pengarna genom att skapa förut-
sättningar för ökad produktivitet och 
innovation inom anläggningsbranschen. 

marknad, konjunktur och 
priser 
Trafikverket upphandlar entreprenader 
och konsulter för mer än 30 miljarder 
kronor per år.  Byggande och underhåll 
av vägar och järnvägar dominerar de 
upphandlade volymerna och utöver dessa 
kommer inköp av varor samt tjänster för 
planering och projektering.  Marknaden 
domineras av svenska bygg- och anlägg-
ningsföretag samt statliga Svevia AB och 
Infranord AB. Utländska företag konkur-
rerar framför allt inom stora bro- och 
tunnelarbeten.  Trafikverket driver ett 
program för att bland annat stärka en ef-
fektiv och väl fungerande europeisk 
leverantörsmarknad. 

Konjunkturläget och den höga inves-
teringstakten under 2011 för bygginves-
teringar påverkar i hög grad även an- 
läggningsbranschens prisutveckling, och 
priserna har stigit kraftigt. Bedömningen 
är att konjunkturuppgången kommer att 
mattas under 2012 med dämpad prisut-
veckling som följd.

Prisutvecklingen för väg och järnväg 
är högre än nettoprisindex (NPI) och kon-
sumentprisindex (KPI). Över en längre tid 
har prisutvecklingen legat cirka 1,7 pro-
centenheter högre än för KPI. KPI för 
2012 förväntas bli 1,9.  Viktiga varugrup-
per här är stål, bitumen och olja. 
Se diagram 14 och diagram 15 

Antalet anbudslämnare inom väg- och 
järnvägsprojekt är en indikator på hur 
väl konkurrensen fungerar. 

Det genomsnittliga antalet anbudsgivare 
inom vägprojekt har minskat under 2011 
jämfört med 2010, medan det för järnväg 
kan konstateras att antalet anbudsgivare 
i stället ökat.
Se diagram 16 och diagram 17 

modern myndighet
Sedan några år pågår ett strukturerat ar-
bete med att utveckla och förenkla 

kontaktvägarna till myndigheter för 
medborgare och företag. Trafikverket 
tillhandahåller så kallade e-tjänster inom 
en rad områden för att upprätthålla hög 
tillgänglighet, god service och aktuell in-
formation. Kommunikationen i ansök-
ningsärenden sker också digitalt i allt 
större utsträckning. Beslut och fakturor 
kan till exempel skickas med e-post om 
den sökande så önskar.

DIAGRAM 14

Väg- och järnvägsindex 2007–2011
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DIAGRAM 15

Indexutveckling insatsvaror 2007–2011
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DIAGRAM 16

Väg – medeltal anbudslämnare
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DIAGRAM 17

Järnväg – medeltal anbudslämnare
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Så gott som samtliga ansökningar av oli-
ka slag kommer numera in via webb (an-
sökningar från transportföretag om 
dispens från bredd- och viktkrav, ansök-
ningar om vägvisning eller uppsättning 
av vägmärken och ansökningar om bi-
drag till enskilda vägar eller trafiksäker-
hetsprojekt med mera). Från och med 
2011 kan även järnvägsföretag ansöka om 
tågläge via webben. Ärendena handläggs 
i system som gör det möjligt att uppdate-
ra informationen kontinuerligt och att 
göra systematiska uppföljningar.

Arbetet med e-förvaltning har på ett 
framgångsrikt sätt effektiviserat myndig-
hetens verksamhet. För exempelvis 
transportdispenser har handläggningsti-
derna kortats väsentligt. Liknande resul-
tat ser vi för ärenden om vägvisning och 
andra typer av trafikärenden. I de kund-
mätningar vi gör fortlöpande syns ett 
tydligt samband mellan handläggnings-
tid och kundnöjdhet. Vi ser att resultatet 
i kundmätningarna har förbättrats när 
handläggningstiderna har blivit kortare. 

förändringar inom  
resultatenheterna
Trafikverket har ett uppdrag av regering-
en att utvärdera sin affärsverksamhet. 
Under 2011 har resultatenheterna ge-
nomlysts, dels ur effektiviseringssyn-
punkt, dels i syfte att renodla verksam- 
heten inom staten och marknadsanpassa 
relevanta delar av verksamheten.

Vi har även utvärderat materialför-
sörjningsprocessen för järnväg. Utvärde-
ringen har visat att det med nuvarande 
förutsättningar sannolikt skulle bli be-
tydligt dyrare för staten att utkontrakte-
ra eller låta entreprenörerna själva sköta 
lagerhållning och distribution av järn-
vägsmaterial. Från och med 2012 avveck-
las Trafikverket Materialservice som 
resultatenhet, och verksamheten ska i 
stället ingå i verksamhetsområdet 
Underhåll.  En effektivisering av materi-
alförsörjningsprocessen som helhet ska 
påbörjas.

Trafikverket har beslutat att avveckla 
Trafikverket Utbildningscenter som re-
sultatenhet från och med januari 2012 
genom att överföra de externt riktade ut-
bildningarna till andra aktörer. Dessa  
utbildningar står för cirka 20 procent  
av verksamheten. Strävan är även att  
finna en form för att resultatenheten 
Trafikverket Järnvägsskolan ska kunna 
verka på kommersiell och konkurrens- 

neutral grund inom ramen för det ordi-
narie utbildningsväsendet. Den interna 
utbildningsverksamheten blir kvar i 
Trafikverkets regi och överförs till den 
centrala funktionen Personal vid årsskif-
tet.  

Trafikverket har under hösten  
beslutat att pröva en försäljning av 
Trafikverket ICT under 2012. En försälj-
ning bedöms även ge Trafikverket ICT 
bäst förutsättningar att utvecklas i takt 
med marknaden. Det fiberoptiska nätet 
kvarstår i Trafikverket, med motivet att 
detta bedöms ge oss bäst förutsättningar 
att på kort och lång sikt säkerställa god 
utveckling och kostnadseffektivitet vad 
gäller it- och telekomtjänster.

Inga planer finns för närvarande på 
att ändra verksamhetsform för 
Trafikverket Färjerederiet. Beslut har 
fattats att pröva en försäljning av varven 
under första delen av 2012.  Trafikverket 
Färjerederiet har under året förberett för 
att vid årsskiftet 2011/2012 kunna ta över 
trafiken till Visingsö på uppdrag av 
Jönköpings kommun.  

För Trafikverkets museer ändrades 
läget när anslaget drogs ner kraftigt. Vi 
har beslutat att under 2012 koncentrera 
Vägmuseet till Kjula utanför Eskilstuna 
och Järnvägsmuseets verksamhet till 
Gävle. Den permanenta väghistoriska ut-
ställningen i Borlänge kommer att av-
vecklas under 2012, och Ängelholms 
kommun övertar Järnvägsmuseet i 
Ängelholm vid årsskiftet 2011/2012. Vi 
fortsätter också arbeta tillsammans med 
Luftfartsverket för att hitta en långsik-
tigt hållbar lösning för att bevara och 

visa upp kulturarvet inom flyg, väg och 
järnväg.

Regeringen har meddelat att man inte 
har för avsikt att gå vidare med privatise-
ring av körkortsprov. Regeringen konsta-
terade att verksamheten fungerar väl, 
har korta väntetider och uppfyller beho-
vet av enhetlighet och rättsäkerhet i be-
dömningen av proven över hela landet. 
Förarprov fortsätter därmed sin verk-
samhet som tidigare i Trafikverkets regi. 

Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll (ISK) syftar 
till att verksamheten genomförs enligt 
instruktion och regleringsbrev samt i en-
lighet med verksamhetskraven, det vill 
säga att den utförs effektivt, enligt gäl-
lande rätt och andra förpliktelser som 
följer av Sveriges medlemskap i 
Europeiska unionen, med en tillförlitlig 
och rättvisande redovisning, och med 
god hushållning med statens medel. 
ISK ska vara en integrerad del i verksam-
hetsstyrningen och består av de tre mo-
menten riskanalys, kontrollåtgärder och 
uppföljning. Alla moment ska vara doku-
menterade. Arbetet är grundläggande för 
Trafikverkets resultat och för den inter-
na styrningen och kontrollen. Det är 
dock inte möjligt att etablera ISK på ett 
sätt som helt eliminerar uppkomsten av 
fel i organisationen, men myndighetsled-
ningen ska känna en rimlig trygghet med 
tillvägagångssättet.

Övergripande arbetssätt
Trafikverket har lagt en god grund ge-
nom en strategi för arbetet samt kriterier 
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för värdering av risker och möjligheter. 
Genomförandet anpassas efter förutsätt-
ningarna i fyra analysområden: lednings-
systemets ändamålsenlighet, projekt, 
förvaltning (löpande verksamhet) samt 
mål- och resultatarbete. Externa och in-
terna revisioner är en del av ISK-arbetet. 
Återkommande revisioner genomförs ex-
empelvis inom områdena kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö.

De största möjligheterna och riskerna 
lyfts till överliggande nivå, för vidare 
hantering med stöd av kriterierna för 
värdering, och dokumenteras i respekti-
ve enhets verksamhetsanalys. Från enhe-
ternas analyser hämtas underlag till 
Trafikverkets största risker och möjlig-
heter. Trafikverkets verksamhetsanalys 
hålls aktuell under året.

Verkets uppföljning och utvärdering 
av den interna styrningen och kontrollen 
bygger på verksamhetens redovisningar 
av de största riskerna och möjligheterna 
samt Internrevisionens och 
Riksrevisionens iakttagelser.

Kvarstående höga risker  
och möjligheter
Exempel på högt prioriterade möjlighe-
ter redovisas i avsnittet Trafikverkets ef-
fektiviseringsarbete på sid 27.

För en del av de högt prioriterade ris-
kerna som identifierats under 2011 har de 
pågående åtgärderna inte fått tillräcklig 
effekt ännu. Exempel på högt prioritera-
de risker kvarstående inför 2012 är:  
•		Verket	lever	inte	upp	till	kunders	och	

samarbetspartners förväntningar,  
till exempel avseende punktlighet, 
minskade störningar och trafikant- 
 information. 

•		 Brister	i	trafikinformation	vid	stora	
stopp på järnvägen. 

•		 Införandet	av	ny	teknik	i	de	publika	
mobiltelefonsystemen enligt EU-
direktiv, vilket innebär en ökad stör-
ning av kommunikationssystem för 
järnvägen. 

•		 Brister	för	viss	datakommunikation	
som kan drabba ledning av järnväg. 

•		Dimensioneringar	av	väg-	och	järn- 

vägsanläggningar är inte tillräckligt 
riskbaserade, vilket ökar sannolikhe-
ten för brister. Det har särskilt aktuali-
serats på grund av klimatförändring- 
arna.

Två viktiga områden i behov av särskild 
uppföljning i syfte att säkerställa tillämp-
ning av ändamålsenliga arbetssätt är 
upphandling och arbetsmiljö.

För upphandling kommer genomgång 
av regelverk och systemstöd att göras uti-
från ett riskperspektiv. Genomgången 
innefattar både den interna hanteringen 
för effektivitet, ändamålsenlighet och att 
med rimlig säkerhet undvika fel samt 
krav i avtal för leverantör. 

För att ytterligare stärka och säkra ar-
betet med bland annat  arbetsmiljö bilda-
des i december 2011 ett internt 
säkerhetsråd med uppgift att följa upp, 
utvärdera och inom verket rapportera 
Trafikverkets säkerhetsarbete.
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Trafikverket har till uppgift att 
medverka till en hållbar samhälls-
utveckling och att utveckla ett 
effektivt transportsystem utifrån 
ett synsätt som omfattar alla 
trafikslagen.

Det nya arbetssättet förutsätter att kom-
munal och statlig planering integreras i 
ökad utsträckning. Vi har arbetat med ut-
veckling inom ett flertal områden under 
2011 för att göra planeringsarbetet mer 
effektivt och hållbart. Det trafikslags-
övergripande perspektivet i planeringen 
har utvecklats genom metoder för åt-
gärdsval i tidiga skeden. Inom klimatom-
rådet har ett planeringsunderlag för 
begränsad klimatpåverkan tagits fram. 
Underlaget beskriver åtgärder inom 
främst Trafikverket. Vi har även tagit 
fram en metod för miljöbedömning av 
långsiktiga planer och lämnat denna till 
regeringen.

samhällsutveckling och sam-
hällsplanering i tidiga skeden

En viktig uppgift för Trafikverket är  
att medverka till att processerna i den  
fysiska planeringen harmoniserar med 
varandra samt att delta i tidiga skeden. I 
samarbete med övriga aktörer kan vi på 
så sätt åstadkomma en ändamålsenlig 
och effektiv planering enligt fyrstegs-
principen1. Om vi i hela samhällsplane-
ringen arbetar med att prioritera 
hållbara färdsätt och se till att befintliga 
system används effektivt, så minskar be-
hovet av kostnadskrävande och tidsödan-
de investeringar. Den kommunala och 
regionala lokaliseringsplaneringen läg-
ger grunden för stora delar av förutsätt-
ningarna för den regionala och nationella 
transportplaneringen. Trafikverkets re-
gioner engagerar sig på flera sätt tidigt i 
samhällsplaneringen. Bland annat  
arrangerar de seminarier med tema 
transportsnål samhällsplanering för 
tjänstemän och politiker och medverkar i 
kreativa diskussioner med kommuner 

och andra aktörer för att hitta bra 
helhetslösningar i samhälls- och 
stadsstrukturen.

Metoden ”åtgärdsval enligt fyrstegs-
principen” avses bli en aktivitet som ge-
nomförs tidigt i planeringen, normalt i 
samspel med andra aktörer. Trafikverket 
eller någon annan aktör ska kunna initie-
ra åtgärdsval. Det handlar om att göra  
en bred analys av situationen och att  
därefter hitta kostnadseffektiva lösning-
ar som beaktar alla tänkbara trafikslag 
och färdmedel liksom alla typer av åtgär-
der. I första hand ska vi påverka efterfrå-
gan och välja åtgärder för att det befint- 
liga transportsystemet ska användas 
effektivare. Sådana relativt begränsade 
åtgärder kan ibland lösa problem på ett 
mer kostnadseffektivt sätt än vad om-
byggnad och nybyggnad av transportin-
frastruktur gör. Metoden åtgärdsval 
enligt fyrstegsprincipen har testats i sex 
fall under 2011 som underlag för vidare-
utveckling av arbetssättet. 

Erfarenheter av testfallen så här långt 
är att arbetssättet ger möjligheter till 

TRAFIKVeRKeTS  
MeDVeRKAn  
FÖR hållBAR  
SAMhällS-  
UTVecKlInG 1)  Planering enligt fyrstegsprincipen består av en planeringsprocess i 4 steg. 

 Steg 1 avser åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. 
 Steg 2 avser åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon. 
 Steg 3 avser begränsade ombyggnadsåtgärder. 
 Steg 4 avser nyinvesteringar och större ombyggnader.
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både nya infallsvinklar och effektivare 
åtgärdsstrategier. Det ger en bättre hel-
hetsbild av problem och ansvar och möj-
ligheter att åstadkomma förbättringar. 
Bland annat har vi arbetat med möjlighe-
ter att på ett hållbart sätt öka tillgänglig-
heten till Arlanda. Tillsammans med 
andra aktörer har vi under hösten 2011 
enats om viktiga åtgärder på kort och 
lång sikt, till exempel gemensamma bil-
jettsystem i kollektivtrafiken, drift, un-
derhåll och investeringar. Tillsammans 
bidrar dessa åtgärder till att förbättra 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. 
Arbetet går nu vidare under 2012 med 
förberedelser för genomförandet av åt-
gärderna.

Under 2011 har Trafikverket även vi-
dareutvecklat det interna samspelet så 
att resurser och kompetenser används 
mer effektivt tidigt i samhällsplanering-
en. En metod som har börjat användas är 
att skriva överenskommelser med kom-
muner, regioner, trafikhuvudmän med 
flera om samverkan med bred ansats i ti-
diga skeden i samhällsplaneringen. 
Metoden kommer att vidareutvecklas 
under 2012. Avsikten med överenskom-
melserna är att i ett sammanhang hante-
ra samverkan i de tidiga skedena ända 
fram till de konkreta åtgärder som sam-
arbetet kan leda fram till. Det är också 

viktigt att de breda överenskommelserna 
tar hänsyn till såväl de regionala och lo-
kala utvecklingsmålen som de transport-
politiska målen tillgänglighet, trafik- 
säkerhet, miljö och hälsa.

Kungliga tekniska högskolan, KTH, 
har på uppdrag av Trafikverket och 
Sveriges kommuner och landsting tagit 
fram en processledarutbildning i trafik- 
och samhällsplanering. Syftet är att ta 
till vara erfarenheterna från projektet 
Den goda staden, som slutfördes 2010. 
Intresset för utbildningen är mycket 
stort. Tillsammans med Sjöfartsverket 
arbetar vi med att klargöra roller och an-
svar i planeringen av åtgärder kopplade 
till farleder och till transportstråk som 
hänger samman med dessa.

medverkan i regionalt  
tillväxtarbete 
I flera län och regioner har det under 
2011 pågått ett omfattande arbete med 
att revidera eller ta fram nya regionala 
utvecklingsstrategier. Bakgrunden är att 
regeringen i maj 2011 gav ett uppdrag 
respektive ett erbjudande till dem som är 
ansvariga för det regionala tillväxtarbe-
tet att identifiera och redovisa prioritera-
de insatser i samverkan med berörda 
aktörer. Uppdraget kommer att ge ett 

kunskapsunderlag för regeringens fort-
satta arbete med att utveckla det regio-
nala tillväxtarbetet. Länen ska redovisa 
uppdraget till Regeringskansliet senast 
den 15 december 2011. Trafikverket har 
medverkat i flera läns arbete genom att 
bidra med stråkanalyser och idéstudier.

Kapacitetsutredningen
Trafikverket har sedan våren 2011 ett 
uppdrag från regeringen att utreda beho-
vet av ökad kapacitet på järnväg fram till 
2050. Uppdraget har under hösten utö-
kats till att omfatta alla fyra trafikslagen. 
En väsentlig del i uppdraget är att disku-
tera med bland annat intresseorganisa-
tioner, näringsliv och företrädare för 
regioner. Diskussionerna ska gälla brister 
och tänkbara åtgärdsstrategier för att 
svara upp mot de anspråk som finns på 
transportsystemet.

Den 30 september 2011 redovisade 
Trafikverket en delrapport avseende pri-
oriterade förslag till åtgärder för att ge 
bättre punktlighet och robusthet på järn-
vägen och på så sätt förbättra situationen 
för person- och godstransporter. De åt-
gärdsstrategier som vi föreslår handlar 
om styrmedel, underhåll, trimningsåt-
gärder och investeringar. Åtgärderna är 
tänkta att genomföras under tiden fram 
till 2021. De innebär tillägg till den 
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nationella planen för transportsystemet, 
som regeringen tidigare har fastställt, för 
att öka robustheten och kapaciteten i 
järnvägssystemet. Exempelvis används 
slutsatser från arbetet med den plan för 
utveckling av banavgifter som redovisa-
des till regeringen i maj.

Trafikverket har ansvar för att ge-
nomföra vissa av de föreslagna åtgärder-
na. Dessutom krävs att andra aktörer 
vidtar åtgärder för att järnvägssystemet 
ska fungera så bra som möjligt. Det gäller 
exempelvis underhåll av fordon och ar-
bete för att terminaler och depåer ska 
fungera. Vi arbetar nu vidare för att till 
den 30 april 2012 redovisa ytterligare 
förslag som gäller alla trafikslagen och 
har tidsperspektiv fram till 2050. 

Bättre konkurrens samt 
utvecklade regelverk och 
avgifter
I maj 2011 redovisade Trafikverket till re-
geringen en plan över hur banavgifterna 
kan utvecklas för att järnvägssystemets 
kapacitet ska utnyttjas på ett effektivt 
sätt. Planen sträcker sig över fem år och 
ska uppdateras årligen till och med 2014. 
Vi arbetar vidare med vissa av förslagen, 
bland annat avgifter för om- och  
avbokningar, rabatter, tillämpning av  

auktionsförfarande, särskild kapacitets-
avgift samt ytterligare utveckling av 
tjänsten tågläge. 

Trafikverket har även presenterat en 
rapport om möjligheter att teckna ram-
avtal för infrastrukturkapacitet på järn-
väg för en längre tid. I rapporten redo- 
visar vi en analys av vad detta skulle 
innebära samt ett förslag till modell och 
upplägg. Enligt förslaget skulle ramavtal 
kunna införas första gången för perioden 
2015–2019. Rapporten har varit på remiss 
och för närvarande bereds remissvaren.

Trafikverket har stöttat Närings-
departementet dels i arbetet med att  
utveckla förutsättningarna för väg- och 
banavgifter på EU-nivå, dels i den över-
syn som pågår av det första järnvägspa-
ketet. Vi håller på att bygga upp en 
funktion för utveckling av prissättning 
med mera. På sikt kan det krävas ytterli-
gare förändringar av avgiftssystemet, ut-
ifrån förändrade förutsättningar såväl 
nationellt som på EU-nivå. Vi har bered-
skap för att arbeta med den frågan.

Projektet Trängselskatt Göteborg föl-
jer i stort sett tids- och kostnadsplanen, 
med undantag för delprojektet för vägsi-
desutrustning. Riksdagen beslutade  
om en reviderad trängselskattezon i 
Göteborg den 15 juni. Delprojektet 
Infrastruktur, som omfattar fram- 

dragning av el och fiber till betalstatio-
nerna, pågår för fullt och följer tids- 
planen.

Projektet med vägavgifter i Motala 
har startat, och vi håller på att upphandla 
betalstationen. Vi har uppdaterat kassa-
flödesanalysen för broavgifterna med ak-
tuella beräkningar av kostnaderna för 
betalsystemet och byggandet av bron. En 
extern konsult kontrollerar nu uppgifter-
na för att säkra att alla parametrar är 
med som underlag till utformningen av 
betalsystemet. Ett PM om systemets 
tänkta utformning är överlämnat till de-
partementet. Hur det slutligen utformas 
beror på Finansdepartementets utred-
ning Skatte- och avgiftsuttag vid använ-
dandet av vissa vägar.

Projektet med vägavgifter i Sundsvall 
håller på att starta. Ett första möte har 
hållits med externa parter och kontakt-
personer är utsedda.

Efterfrågan på kapacitet har ökat. 
Fem nya järnvägsföretag ansökte om ka-
pacitet inför 2012 års tågplan. De regio-
nala trafikuppläggen har vidgats efter 
införande av ny kollektivtrafiklag. Den 
nya lagstiftningen ger möjlighet att eta-
blera regional kollektivtrafik över läns-
gräns utan prövning hos regeringen.
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Trafikverket samverkar med 
andra aktörer i samhället. Till-
sammans vidtar vi åtgärder som 
bidrar till att vi når de transport-
politiska målen. 

samverkan för effektivare 
personresor 
En viktig del i arbetet under året har va-
rit att utveckla dialogen med aktörer och 
intressenter om möjligheten att skapa ef-
fektivare personresor. Detta sker bland 
annat i det nya Persontransportrådet 
som Trafikverket driver, och i tidigare 
grupperingar som Tillgänglighetsrådet 
och Planeringsrådet för cykelfrågor. 
Resultatet av detta arbete är en ökad 
samsyn om förbättringsmöjligheter och 
prioriteringar.

Trafikverket medverkar i fördubb-
lingsprojektet vars syfte är att fördubbla 
kollektivtrafikens marknadsandel. 
Projektet drivs av sex nationella aktörer 
varav Trafikverket är en. Arbetet har be-
drivits i ett antal projekt varav flera har 
avslutats under året, till exempel projek-
ten om regionala trafikförsörjningspro-
gram och allmän trafikplikt enligt den 
nya kollektivtrafiklagen. Exempel på pro-
jekt som pågår är de som rör framtida be-
tallösningar för kollektivtrafik och 
principer för tillträde och prissättning 
vid järnvägsstationer och busstermina-
ler.

Under året har Trafikverket tagit 
fram trafikslagsövergripande strategier 
för områdena trafikinformation respekti-
ve trafikledning i storstad. Dialoger  
har också förts med industrin, och 
Trafikverket har deltagit i kommittéer 
och standardiseringsorgan för att möjlig-
göra tjänsteutveckling med ny teknik och 
för att driva på arbetet med att ta fram 
nya tjänster till slutanvändare och säker-
ställa kvaliteten på Trafikverkets trafik-
information och trafikledning. En 
omfattande samverkan har bedrivits med 
offentliga organisationer som kommuner, 
landsting och trafikhuvudmän, där över-
enskommelser tecknas för att åtgärder 
ska genomföras som bland annat ökar an-
delen resor med cykel och kollektivtrafik.

Trafikverket har under året 

medverkat i Socialstyrelsens arbete med 
att ta fram en nationell handlingsplan för 
äldres säkerhet. Vi har också deltagit i 
grupperingar om frågor som rör äldre, 
exempelvis VTI:s äldreråd.

Trafikverket bedriver arbete för att 
göra transportsystemet mer tillgängligt 
och användbart för personer med funk-
tionsnedsättning. Det sker i ett tvärsek-
toriellt arbete tillsammans med andra 
myndigheter och organisationer och uti-
från regeringens politiska strategi för 
funktionshinder. 

En viktig del i arbetet är åtgärder på 
stationer och andra bytespunkter. 
Trafikverket har även tillsammans med 
Jernhusen fortsatt att utveckla ledsag-
ningstjänsten på stationer och fört en di-
alog med Samtrafiken om ett projekt de 
driver och som kommer att ta över en 
stor del av dagens ledsagningar. En  
webbaserad utbildning har tagits fram 
för Trafikverkets personal, men även an-
dra aktörer kommer att kunna använda 
den. 

Inom området interregional olönsam 
kollektivtrafik har Trafikverket levererat 
underlag för beslut om nattågstrafik från 
2013 och underlag för beslut om nytt av-
tal för samverkande system av busstrafik. 
Vidare har utredningar och ställningsta-
ganden gjorts för transfertrafik till flyg-
platser i Västerbotten och Värmland och 
för Blekinge kustbana.

samverkan för effektivare 
godstransporter 
I Storstadsforum samverkar Trafikverket 
med representanter för de tre storstads-
regionerna samt ITS-rådet och ITS-
sekretariatet inom bland annat området 
citylogistik, där fokus ligger på intelli-
genta transportsystem och tjänster. 
Genom ordförandeskapet i Näringslivs-
rådet bjuder Trafikverket in bransch- 
organisationer till samverkan om gods- 
transportsektorns utveckling. Inom 
ramen för detta samarbete har exempel-
vis Trafikverkets godsstrategi med till-
hörande planeringsunderlag förankrats. 
Som koordinator för de regionala gods-
transportråden har Trafikverket kunnat 
samråda kring godsstrategin och påbörja 
arbetet med de regionala planeringsun-
derlagen. Under 2011 har Trafikverket 

tillsammans med andra aktörer även  
arrangerat Godsetdagen och Stora 
kombidagen.

samverkan inom  
trafiksäkerhet
Trafikverket är samordnande i arbetet 
för att nå målet maximalt 220 omkomna 
år 2020. Inom järnvägstrafiken är målet 
att antalet omkomna fortlöpande ska 
minska. Samverkan sker med kommuner, 
länsstyrelser, andra myndigheter, nä-
ringsliv och nationella och internationel-
la organisationer. Vi bidrar med 
erfarenhet, kunskapsunderlag, nya ar-
betssätt och åtgärdsprogram, och vi del-
tar i planering. 

Vägtrafik
Grunden för samarbetet för ökad trafik-
säkerhet på väg är främst arbetet med 
målstyrning inriktat på 2020. I arbetet 
pekade man ut de åtgärdsområden som 
anses ha störst inverkan på målnivåerna, 
så kallade indikatorer. Trafikverket har 
också tagit fram en överenskommelse om 
gemensam inriktning för 2011 tillsam-
mans med nationella aktörer. De områ-
den som har pekats ut är framför allt 
hastighetsefterlevnad, men även säkra 
fordon och motorcyklar med ABS, säkra 
vägar och gator, bälten, nykterhet och 
hjälmanvändning. I övrigt prioriterar vi 
samarbeten med nationella och interna-
tionella aktörer som har god potential att 
utveckla nya arbetssätt och effektiva åt-
gärder och sådana samarbeten där 
Trafikverkets insatser har varit avgöran-
de för fortsatt aktivitet hos andra 
aktörer.

Hastighet
Den senaste riksrepresentativa mätning-
en av fordonshastigheter genomfördes 
2004. Enligt den skedde 43 procent av 
trafikarbetet inom hastighetsgränserna 
på det statliga vägnätet. Målet är att 80 
procent av trafikarbetet ska ske inom gäl-
lande hastighetsgräns år 2020. Enligt en 
grov skattning utifrån Trafikverkets  
hastighetsindex sker cirka 50 procent av 
trafikarbetet inom gällande hastighets- 
gräns.

Andelen som följer gällande hastig-
hetsgräns bedöms inte vara i linje med 
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önskvärd utveckling. En ny mätning ska 
genomföras under 2012. Se diagram 18 

Trafikverkets hastighetsindex bygger 
på enklare mätningar som endast visar 
förändring av hastigheter. Resultatet 
från mätningarna pekar mot att hastig-
heterna ökat under 2011, främst som en 
följd av mindre vinterväglag jämfört med 
2010. Mätningarna som inte påverkas av 
vinterväglag visar på fortsatt nedgång. 
Under perioden april–september beräk-
nas medelhastigheten ha minskat med 
0,4 procentenheter.

Arbetet med att införa nya hastighets-
gränser i landets kommuner har fortsatt 
även under 2011. Under året har Trafik-
verket huvudsakligen arbetat med att 
stödja kommunerna i att ta fram hastig-
hetsplaner och att skylta om med nya 
hastighetsgränser.  Under 2011 bedöms 
15 procent av kommunerna ha genomfört 
en hastighetsöversyn, totalt 25 procent 
av landets kommuner. Rikspolisstyrelsen 
och Trafikverket äger och driver gemen-
samt ett system för automatisk trafiksä-
kerhetskontroll (ATK). Systemet 
omfattar cirka 1 100 fasta och 26 mobila 
mätstationer för automatisk hastighets-
mätning (kameror). Under året har ett 
fullskaleförsök genomförts med kamera-
stationer som flyttas regelbundet mellan 

förutbestämda platser. Vi har också sett 
över kriterierna för placering av kameror 
och börjat arbeta fram en modell för akti-
vering av kameror. 

Under 2011 har Trafikverket även 
samverkat om hastighetsefterlevnad för 
den tunga trafiken, där aktörer såsom 
Sveriges Åkeriföretag, Rikspolisstyrelsen 
och Transportarbetareförbundet ingår.  
Vi har även stöttat Folksam, MHF och 
Salus Ansvar i deras projekt om 

intelligenta hastighetsanpassningssys-
tem (ISA).

Trafikverket planerar också tillsam-
mans med polisen och andra aktörer den 
nationella och internationella trafiksä-
kerhetsveckan för bättre hastighetsan-
passning.  

Säkra fordon
De första bilarna som nått högsta säker-
hetsbetyg, fem stjärnor i Euro NCAP, 

DIAGRAM 18

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt vägnät 
1996–2004, samt nödvändig utveckling till 2020, procent 
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testades och kom ut på marknaden 2001. 
Mot slutet av 2007 hade 66 procent av 
alla nya bilar sålda i Sverige högsta säker-
hetsbetyg i Euro NCAP. Målnivån 100 
procent 2020 innebär att det behövs en 
ökning med drygt 2,5 procentenheter per 
år. Sedan 2009 har ökningen stagnerat, 
och 2011 hade 78 procent av nya bilar 
högsta säkerhetsbetyg. Fortfarande lig-
ger utvecklingen dock i nivå med det som 
krävs för att nå målet om 100 procent 
2020. Se diagram 19

Under 2011 har Trafikverket deltagit i 
Euro NCAP:s arbete med att ta fram test-
protokoll för stödsystem för hastighets-
anpassning (ISA), samt arbetat med att 
bedöma potentialen av nya tekniska stöd-
system i det så kallade NCAP Advanced. 
Ett samarbete har också inletts med 
Volvo där syftet är att bestämma rand-
villkor och ansvarsfördelning i arbetet 
med Nollvisionen.

Under året har också FoI- verksamhet 
pågått som syftar till ”Säkra fordon i 
samarbete med fordonsindustrin”. 

Arbetet har främst handlat om effekt-
samband för fotgängarvänliga fordons-
fronter samt vinterdäck.

Trafikverket har också samverkat 
med aktörer inom moped- och motorcy-
kelbranschen för bland annat en ökad an-
del nya motorcyklar med låsningsfria 
bromsar samt en ökad hjälmanvändning 

hos mopedister. Trafikverket har också 
fungerat som strategiska planerare och 
expertstöd inom områden som distrak-
tion och trötthet. Ett samarbete har in-
letts mellan myndigheter, industri och 
forskare i syfte att utveckla ”människo-
vänliga” lösningar, som minimerar ris-
kerna och maximerar det positiva med 

DIAGRAM 19

Andel nya bilar med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP 2003–2011, 
samt önskvärd utveckling till 2020, procent  
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den nya informationstekniken. Även ett 
nordiskt samarbete pågår för att utveckla 
expertråd när det gäller användaraspek-
ter vid väg- och trafiklösningar. 

Bälte
Användningen av bilbälten i personbil 
har ökat jämfört med 2010. 97 (96) pro-
cent av förarna och 96 (96) procent av 
passagerarna i framsätet använder bälte. 
Det är i linje med önskvärd utveckling.
Se diagram 20 

Trafikverket samverkar med andra 
aktörer för att påskynda utvecklingen av 
ökad fordonssäkerhet. Detta arbete kan 
beskrivas som en process från forskning 
till implementering. System för bältespå-
minnare är ett exempel på lyckat samar-
bete, som nu är mer eller mindre själv- 
gående inom fordonsindustrin. Andelen 
nya fordon utrustade med dessa system 
har gått från en relativt blygsam nivå till 
ett nästan 100-procentigt genomslag, allt 
utan hjälp av lagstiftning. Under 2011 
ökade andelen trafik med bilar med bäl-
tespåminnare till 54 (48) procent. År 
2020 bedöms uppemot 100 procent av 
trafiken ske med bilar utrustade med bäl-
tespåminnare.

Trafikverket planerar också gemen-
samt med polisen och andra aktörer den 
nationella och internationella trafiksä-
kerhetsveckan för ökad bältesanvänd-
ning.  

Alkohol
Andelen nyktra förare har ökat från 99,71 
procent år 2007 till 99,75 (99,74) procent 
år 2011. Trenden med allt nyktrare trafik 
följer nödvändig utveckling för att målet 
ska uppnås. Se diagram 21 

Trafikverket samverkar med indu-
strin för utveckling av ny smart teknik 
för att förhindra onykter körning. Vi är 
också med i det europeiska arbetet med 
standardisering av alkolås (CENELEC 
BTT 116-2). Trafikverket ingår också i en 
referensgrupp för utvecklingen av nästa 
generations passiva alkolås i DADSS, 
Driver Alcohol Detection System for 
Safety, USA. 

Smadit (Samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken) genomförs i samverkan 
med bland annat Polisen, Tullverket, 
Kustbevakningen, socialtjänst och bero-
endevård. Arbetet går ut på att ertappade 
rattfyllerister ska få möjlighet till be-
handling för beroendeproblem. 

Don’t drink & drive är en informa-
tionsverksamhet som riktar sig till ung-
domar. Trafikverket tillhandahåller 

DIAGRAM 20

Andel personer som vid observationstillfället var bältade i personbilars
framsäte 1996–2011, samt nödvändig utveckling till 2020, procent 
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Andel nyktra förare. Mätserie baserad på data från polisens kontroller 2007–2011,
samt nödvändig utveckling till 2020, procent 
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DIAGRAM 22

Andel observerade cyklister med cykelhjälm 1996–2011, 
samt nödvändig utveckling till 2020, procent 
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material och metoder som andra grupper 
(främst högstadie-, gymnasie- och trafik-
skolor) kan använda i dialog med ungdo-
marna.

Trafikverket planerar också gemen-
samt med polisen och andra aktörer den 
nationella och internationella trafiksä-
kerhetsveckan för nykter trafik.  Under 
2011 genomförde polisen 2,5 (2,6) miljo-
ner utandningsprov.

Cykelhjälm
Under 2011 var den observerade cykel-
hjälmsanvändningen 32 (27) procent. I 
diagrammet visas även hur cykel-
hjälmsanvändningen behöver förändras 
mellan 2007 och 2020 för att målnivån 
70 procent (med ny hjälmlag för alla) res-
pektive 35 procent (med nuvarande 
hjälmlag endast för barn) ska uppnås. 
Detta innebär en årlig ökning på 7,6 pro-
cent respektive 2,0 procent.

Cykelhjälmsanvändningen har inte 
ökat tillräckligt mycket de senaste åren.
Se diagram 22 

Under 2011 har Trafikverket i samar-
bete med Transportstyrelsen utarbetat 
en strategi och handlingsplan för ökad 
och säker cykling. Arbetet har skett i 
samråd med Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och andra berörda myn-
digheter och organisationer. Utbyggnad 
av sammanhängande säkra cykelnät i 
och nära de större tätorterna bedöms 
som en av de viktigaste faktorerna. 
Eftersom cykelhjälmsanvändningen inte 
har ökat tillräckligt i förhållande till upp-
satta mål bör man pröva ett nytt 

angreppssätt som innebär samverkan 
med försäkringsbolag, landsting och  
företag. 

Järnväg
Antalet dödade inom järnvägsområdet 
minskar inte systematiskt sett ur ett 
längre tidsperspektiv.  Därför har 
Trafikverket beslutat att använda samma 
angreppssätt för järnvägssäkerhet som 
för säkerhet på väg.  Angreppssättet byg-
ger på långsiktighet och systematik och 
på målstyrning av säkerhetsarbetet med 
etappmål som följs upp via valda indika-
torer. Etappmålen ska tas fram i samver-
kan, och utvecklingen och målupp- 
fyllelsen ska utvärderas vid årliga 
resultatkonferenser. Under 2011 har ett 
större arbete påbörjats med att ta fram 
indikatorer för tillståndet, utveckla mått 
och göra inledande analyser. En grupp 
för nationell samverkan (GNS spårtrafik) 
har etablerats. Gruppen ska hantera såväl 
specifika spårtrafikfrågor som trafik-
slagövergripande frågor.

Påkörning av personer som obehörigt 
vistas i spårområdet svarar för en stor 
majoritet av antalet omkomna i järnvägs-
trafiken, inklusive självmord. 

Trafikverket lägger stort fokus på fö-
rebyggande arbete i strävan att minimera 
antalet dödade och allvarligt skadade. 
Exempel på åtgärder som genomförs är 
samarbete med polis, räddningstjänst, 
SOS och järnvägsföretagen för hantering 
av indikationer på självmordsbenägna 
personer i spårområdet. Den myndighet 
eller det tågföretag som först får 

kännedom om händelsen meddelar 
Trafikverket och begär tågstopp.

Projektsamarbetet har varit lycko-
samt då ett flertal personer plockats av 
spåret i tid och störningar i trafiken mi-
nimerats. 

Trafikverket medverkar också i det 
europeiska forskningsprojektet 
RESTRAIL som syftar till att finna effek-
tiva metoder för att förhindra obehörigt 
spårbeträdande och självmord på järn-
väg.

Samarbete med järnvägsföretagen, 
främst Stockholmståg och SJ, har under 
året genomförts för att förkorta ledtider 
och förbättra kommunikation vid evaku-
ering av resenärer från tåg som blivit stå-
ende.

Säkerhetsinformation riktad till barn 
och ungdomar är framtagen och ställs till 
skolornas förfogande, bland annat via vår 
webbplats. 

Trafikverket har även under 2011 
medverkat i framtagandet av de nya har-
moniserade EU-reglerna inom trafiksä-
kerhetsområdet för järnväg. 

samverkan inom  
miljö och hälsa
Trafikverket har en samordnande roll för 
att nå de transport- och miljöpolitiska 
målen. I detta syfte har samverkan skett 
med bland annat kommuner, länsstyrel-
ser, andra myndigheter, näringsliv och 
nationella och internationella organisa-
tioner inom området miljö och hälsa.  
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KlImaT Och EnErGI
Under 2011 har Trafikverket, i samverkan 
med andra aktörer, minskat transport-
sektorns energianvändning med 239 
GWh och koldioxidutsläppen med drygt 
115 000 ton. Även om detta minskar 
transportsektorns klimatpåverkan är det 
långt ifrån tillräckligt för att utsläppen 
från transporter totalt sett ska minska. 
För att koldioxidutsläppen ska minska 
med 80 procent fram till 2030 behövs en 
genomsnittlig minskning med 0,8 miljo-
ner ton per år bara inom vägtrafiken. 
Tabell 4 nedan visar årliga resultat av 
Trafikverkets och före detta Vägverkets 
arbete för att minska transportsektorns 
energianvändning och koldioxidutsläpp. 
Anledningen till att redovisning av ener-
gi saknas före 2010 är att före detta 
Vägverket endast hade mål för koldioxid-
reducering. Se tabell 4

Störst bidrag till målen om energief-
fektivisering och minskade utsläpp av 
koldioxid har skett i samverkan med nä-
ringsliv och offentliga organisationer för 

bättre val av fordon, drivmedel och färd-
sätt, förändrade logistikupplägg, ökad 
hastighetsefterlevnad och sparsam kör-
ning. Åtgärderna beräknas ha medfört en 
minskning med 52 000 ton koldioxid och 
93 GWh energi (samverkan näringsliv) 
respektive 41 500 ton koldioxid och 71 
GWh energi (samverkan med offentliga 
organisationer). Andra effektiva åtgärder 
är införandet av sparsam körning i förar-
provet, vilket minskat koldioxidutsläp-
pen med drygt 18 000 ton och energi- 
användningen med knappt 60 GWh, 
samt minskad dubbdäcksanvändning, 
som bidragit med 6 000 ton respektive  
19 GWh.

Trafikverkets egen verksamhet medver-
kar också till energieffektivisering och 
begränsad klimatpåverkan. Totalt beräk-
nas åtgärder inom drift och underhåll ha 
bidragit till minskad energianvändning 
med drygt 17 GWh och minskade koldi-
oxidutsläpp med 4 000 ton. Exempel på 
åtgärder är effektivare energihantering i 
samband med tillverkning och distribu-
tion av beläggningsmassor samt effekti-
visering av vägbelysning. Trafikverket 
genomför även flera åtgärder för ökad  
energieffektivisering och minskad kli-
matpåverkan som i dagsläget inte är 
kvantifierbara. Beskrivning av dessa 
finns i Trafikverkets särskilda miljö- 
rapport.

Ökat trafikarbete och höjda hastighe-
ter till följd av väginvesteringar har med-
fört ökad energianvändning med drygt 15 
GWh och ökade koldioxidutsläpp med  
4 600 ton. Metoderna för att beskriva 
den trafikökning som blir följden av väg-
investeringar tar dock inte hänsyn till 
långsiktiga effekter, såsom förändrad lo-
kalisering av verksamheter och boende. 
Den beräknade trafikökningen och där-
med utsläppsökningen kan därför vara 
underskattad. För att dämpa en del av 
dessa effekter har åtgärder inom mobility 
management genomförts i samband med 
vägbyggande. Dessa åtgärder kan leda till 
minskat bilresande inte bara under 
byggskedet, utan de kan även ge mer be-
stående effekter. 

Trafikverket har under året deltagit i 
flera olika EU-sammanhang för minskad 
klimatpåverkan. Bland annat deltar 
Trafikverket i ett nätverk för erfaren-
hetsutbyte om klimatfrågor med en del 
andra europeiska vägmyndigheter, 
CEDR. Trafikverket har även deltagit i 
flera EU-möten angående koldioxidkrav 
för lätta och tunga fordon samt arbets-
maskiner. För lätta fordon pågår exem-
pelvis arbete med en global typgod- 
kännandemetod, WLTP (Worldwide 
harmonized Light duty Test Procedure). 
Syftet är att harmonisera med omvärlden 
och att testresultaten på bästa möjliga 
sätt ska stämma överens med utsläpp av 
koldioxid och andra emissioner mellan 

Tabell 4
Resultat av Trafikverkets och före detta Vägverkets arbete med att minska transportsektorns 
energianvändning och koldioxidutsläpp över tid. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt sedan 2001

Koldioxid (tusen ton) 45 40 72 123 101 115 598

Energi (GWh) 239 239
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typgodkännandeprov och verklig an-
vändning. Arbetet bedrivs inom UNECE 
och Sverige har deltagit i expertgrupper 
för utformning av den nya körcykeln, 
testmetoder och elfordon. För tunga for-
don samverkar Trafikverket i arbetet 
med tunga hybridfordon samt var med i 
diskussioner kring mätning av koldixid 
på komplett fordonsnivå.

Gällande arbetsmaskiner har Trafik- 
verket deltagit i framtagning av en global 
harmoniserad testmetod. Sverige har 
också tagit fram ett förslag till nytt EU-
direktiv som ska inkludera redovisning 
av koldioxidutsläpp från arbetsmaskiner. 
Sverige har också deltagit i ett EU-
projekt som sammanställt bränslean-
vändningen och utsläppen av koldioxid 
från arbetsmaskiner i Europa. Detta möj-
liggör i sin tur metoder för att minska 
förbrukningen och utsläppen.

hälsa

Buller och vibrationer
För att klara EU-direktivet om omgiv-
ningsbuller har Trafikverket under 2011 
upphandlat kartläggning av trafikbuller 
längs högtrafikerade statliga vägar och 
järnvägar. Kartläggningen omfattar även 
vissa kommunala vägar. Inom ramen för 
detta har Trafikverket samverkat med 
SKL, Naturvårdsverket och kommuner. 
Kartläggningen resulterar i kartor som 
visar bullerutsatta arealer och antal per-
soner som utsätts för olika bullernivåer 
under hela dygnet och under natten.

Dessa data är underlag för att konsta-
tera bullrets effekter som störningar och 

negativ hälsopåverkan. Kartläggningen 
och kunskapen om bullrets negativa ef-
fekter kommer även att användas till åt-
gärder internationellt för att minska 
bullret från fordon och andra emissions-
källor. Nationellt kommer kartläggning-
en att användas av berörda kommuner 
som underlag för åtgärdsplaner och ge-
nomförande av åtgärder. De yttersta ef-
fekterna blir mindre bullerstörningar 
och bättre hälsa i samhället. 
Åtgärdsplanerna ingår i programmet om 
omgivningsbuller och kommer att bidra 
till möjligheterna att nå de politiska må-
len.

Trafikverket har även under år 2011 
deltagit i ett samverkansprojekt med 
Sveriges kommuner och landsting, 
Naturvårdsverket, Boverket och 
Socialstyrelsen. Projektets mål är att for-
mulera gemensamma budskap om buller. 
Projektarbetet ger en grund för vägled-
ning och samlat stöd för att minska bul-
ler. I projektets handlingsplan 
presenteras huvudbudskapet: ”Buller är 
ett samhällsproblem – nu stärker vi arbe-
tet genom ökad samverkan”. 

I Trafikverkets arbete för minskade 
bulleremissioner samverkar vi bland an-
nat med Transportstyrelsen och 
Bilprovningen för att undersöka möjlig-
heterna att skärpa kraven vid fordonsbe-
siktning.

För att minska bulleremissioner från 
järnvägsspår och från järnvägsfordon, 
samverkar Trafikverket både nationellt 
och internationellt samt bidrar till ut-
vecklingsarbetet genom stöd.

Trafikverket har medverkat i ett  

nätverk som Transportstyrelsen upprät-
tade under 2011 för att ta fram och för-
ankra svenska ståndpunkter i frågan om 
bullerkrav på järnvägsfordon. 

Luftkvalitet 
Samverkan om förbättrad luftkvalitet 
sker lokalt och regionalt, främst inom re-
gionala luftvårdsförbund och i samband 
med åtgärdsprogram för att klara miljö-
kvalitetsnormer för luftkvalitet. I till ex-
empel Örnsköldsvik och Skellefteå 
överskrids gränsvärden, vilket har lett 
till samverkan om valet av åtgärder i 
transportsystemet. I Göteborg samver-
kar Trafikverket och kommunen om åt-
gärder för att minska partikelhalterna 
genom dammbindning. 

På nationell nivå samverkar 
Trafikverket med Naturvårds-verket och 
Sveriges meteorologiska och hydrologis-
ka institut (SMHI) för att förbättra och 
utveckla beräkningssystem som ska kun-
na användas av regioner och kommuner. 
Trafikverket har deltagit i SKL:s nätverk 
om miljökvalitetsnormer och åtgärdspro-
gram och i Naturvård-sverkets samord-
ningsgrupp för programområde Luft 
samt i IVL Svenska Miljöinstitutets te-
makommitté Luft och transporter. Vi har 
även samarbetat med Naturvårdsverket i 
projekt för att följa upp det nationella 
miljökvalitetsmålet Frisk luft. Inom 
dessa områden är samverkan och kun-
skapsutbyten av stor vikt för möjligheter-
na att nå mål på lång sikt. 

Arbete med emissionsbegränsning 
sker framför allt i arbetsgrupper inom 
EU där Trafikverket har deltagit i arbete 
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angående avgaskrav för lätta och tunga 
fordon samt arbetsmaskiner. För lätta 
fordon har man arbetat för att få fram 
nya reglerade avgasnivåer (EURO6), 
främst gällande partiklar. För tunga for-
don är Trafikverket med och driver på 
för effektivisering bland annat genom att 
delta i utformning av emissionslagstift-
ning, EURO VI. Trafikverket har även 
varit ordförande i kommissionens arbets-
grupp för emissioner från arbetsmaski-
ner. Genom detta har Trafikverket 
bidragit till en regelförändring som leder 
till lägre utsläpp av kväveoxider och bätt-
re hållbarhet. 

Material och kemiska  
produkter
Vid byggande, drift och underhåll av in-
frastruktur används stora mängder ma-
terial och kemiska produkter. Som en 
betydande aktör inom anläggningsbran-
schen har Trafikverket stor möjlighet att 
påverka och driva på utvecklingen så att 
framtidens anläggningsprodukter är 
hållbara och ingår i giftfria och resurs-
snåla kretslopp. I arbetet med att nå mil-
jömålet Giftfri miljö samarbetar Trafik- 
verket med BASTA, byggsektorns av- 

veckling av farliga ämnen. BASTA är ett 
verktyg som syftar till att fasa ut särskilt 
farliga ämnen i bygg- och anläggnings-
produkter. Sedan år 2009 tillämpar 
Trafikverket BASTA:s kriterier vid 
granskning av kemiska produkter. 
Trafikverket driver ett utvecklingsarbete 
för att implementera BASTA:s kriterier 
även för varor och material. 
Tillämpningen av BASTA:s kriterier 
medför aktiva och medvetna produktval, 
ger ökad kunskap samt leder till lägre 
kostnader och miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv. 

Trafikverket deltar tillsammans med 
Kemikalieinspektionen, entreprenörer, 
materialleverantörer och branschorgani-
sationer i BASTA:s utvecklingsråd. 
Utvecklingsrådet skapar förutsättningar 
för ett målinriktat, samordnat och effek-
tivt arbete med utfasning av farliga äm-
nen inom sektorn. Avfalls- och produkt- 
politiken har starka kopplingar, och 
lösningar på avfallsproblem återfinns i 
många fall i produktion och tillverk-
ningsledet av varor och material. Under 
2011 mottog BASTA pris som årets krets-
loppsavgiftare av miljöminister Lena Ek 
med motiveringen att BASTA på ett 

proaktivt sätt möjliggör att material kan 
ingå i giftfria och resurseffektiva krets-
lopp med minskade samhällsekonomiska 
kostnader i avfallsledet. 

Under våren 2011 bildade Trafikverket 
tillsammans med Miljöstyrningsrådet, 
NTM (Nätverket för Transporter och 
miljö), norska Jernbaneverket och 
Statens vegvesen ett nätverk för miljöde-
klarationer i transportsektorn. Syftet 
med nätverket är att utveckla arbetet 
med miljödeklarationer i transportsek-
torn genom att bland annat ta fram pro-
duktspecifika regler för infrastruktur 
och transporttjänster. Metodiken för 
miljödeklarationer bygger på livscykel-
analyser. Miljödeklarationer kan använ-
das –dels för att kommunicera 
miljöprestanda med resenärer, trans-
portköpare och beslutsfattare, dels i det 
interna förbättringsarbetet med att styra 
åtgärder samt redovisa och följa upp mål. 

landsKaP

Natur- och kulturmiljö
Nationella viltolycksrådet (NVR) sam-
verkar med Trafikverket och ett femton-
tal andra verk och organisationer för att 
minska antalet viltolyckor. Arbetet har 
2011 varit inriktat på att bygga en väl 
fungerande eftersöksorganisation och  
att ta fram informations- och datasystem 
för att stödja verksamheten. Rådet har 
också börjat ett arbete för att förebygga 
viltolyckor. 

Inom området natur och kulturarv 
deltar Trafikverket i Nordiskt vägforum 
(NVF). Syftet är att utbyta erfarenheter 
och skapa plattformar för samverkan och 
gemensamma projekt. På järnvägssidan 
finns det nystartade expertnätverket 
Sustainable Landuse inom 
Internationella järnvägsunionen (UIC). 
Där utbyter Trafikverket erfarenheter 
och deltar i gemensamma projekt om 
bland annat markföroreningar, biologisk 
mångfald och vegetationsreglering. 

Ett annat viktigt nätverk för att sprida 
kunskap om ekologi och transportinfra-
struktur är Infra Eco Network Europe 
(IENE). En svensk gren av IENE etable-
rades under 2009 för kunskapsutbyte 
och dialog inom Sverige och Norden.

Vatten
För att ta fram det kunskapsunderlag 
som krävs enligt vattendirektivet sam-
verkar Trafikverket med bland annat vat-
tenmyndigheterna, andra väghållare, 
länsstyrelser, kommuner och Sveriges 
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geologiska institut. Trafikverket bidrar 
även till forskning på landets universitet 
och högskolor om vägars påverkan på 
grundvattnets kvalitet.

Internationellt arbete
Trafikverket har till uppgift att skapa 
förutsättningar för ett internationellt 
konkurrenskraftigt och långsiktigt håll-
bart transportsystem.

Inför verksamhetsåret 2011 bedömde 
vi att ett antal EU-frågor var kritiska. I 
dessa frågor ska vi bidra med dels stöd 
till regeringen inför viktiga beslut på hög 
nivå inom EU, dels åtgärder för att ge-
nomföra EU-beslut i praktiken, effektivt 
och med så goda resultat som möjligt.  
Frågorna rör utvecklingen av de trans-
europeiska näten för transporter 
(TEN-T), införandet av godskorridoren 
Stockholm–Palermo (järnväg), tillgång 
till en väl fungerande internationell leve-
rantörsmarknad, införandet av direktivet 
för intelligenta transportsystem (ITS) 
främst inom väg och utvecklingen av EU-
initiativet Gröna korridorer. 

Trafikverkets stöd har bidragit till att 
Sverige har varit framgångsrikt i samtli-
ga dessa frågor. Stora steg har tagits för 
att underlätta export och import av varor 
och tjänster. Detta är angeläget för både 
näringsliv och medborgare i Sverige 

eftersom det ökar tillväxten i landet. Det 
gäller inte minst Gröna korridorer, där 
arbetet visar att det finns stora möjlighe-
ter när samtliga trafikslag samarbetar 
med intressenter från näringslivet, forsk-
ning och offentliga aktörer. Likaså är vårt 
arbete under 2011 en förutsättning för att 
vi effektivt ska kunna genomföra lång-
siktig infrastrukturplanering och byg-
gande och drift av statliga vägar och 
järnvägar. Ett exempel på det är att fem 
handelskamrar under 2011 har mark-
nadsfört Trafikverket för att få leveran-
törer inom EU att etablera sig och 
investera i Sverige. När det gäller revide-
ringen av EU:s första järnvägspaket kan 
vi ännu inte bedöma resultatet. Trots bra 
insatser från Sverige är det stor oenighet 
inom EU om hur järnvägsmarknaden ska 
utvecklas.

Ytterligare ett antal betydelsefulla 
EU-frågor har hanterats under året. Det 
gäller bland annat EU-kommissionens 
vitbok om framtidens transporter. 
Sverige har fått ett fantastiskt genomslag 
i viktiga frågor. Det gäller inte minst tra-
fiksäkerhet (väg), där vitboken tar upp 
nollvisionen och andra frågor som 
Sverige anser är angelägna för ökad tra-
fiksäkerhet. Likaså vill EU-kommis-
sionen att trafikslagen i första hand ska 
komplettera varandra. 

En annan betydelsefull fråga är sam-
arbetet i Östersjöområdet. Under 2011 
har Trafikverket tillsammans med en rad 
myndigheter fått regeringens uppdrag 
att dels låta detta bli en naturlig del i 
kärnverksamheterna, dels utveckla sam-
arbetet. Under 2011 har intresset för rå-
varutillgångar i Barentsregionen varit 
stort. De olika näringarna och inte minst 
ny gruvdrift har lett till flera initiativ. 
Mellan Sverige och Danmark har frågan 
om en ny fast förbindelse Helsingborg–
Helsingör undersökts. Införandet av EU-
förordningen om ett prioriterat nät för 
gods (järnväg) påbörjades för korridor 3, 
Stockholm–Palermo. Under 2011 har 
Trafikverket lämnat stöd och underlag 
till regering och riksdag i dessa och 
många andra frågor. 

Gunnar Malm utsågs under året till 
att ingå i en högnivågrupp som leds av 
EU:s transportkommissionär. Gruppen 
ska ge kommissionären stöd i den framti-
da utvecklingen av EU-kommissionen i 
transportfrågor, med tyngdpunkt på 
järnväg. Tillsammans med Regerings-
kansliet och Kungliga tekniska högskolan 
(KTH) finansierar Trafikverket en tjänst 
som nationell expert hos EU-kommis-
sionen i järnvägsfrågor. Trafikverket fi-
nansierar mycket uppskattade nationella 
experter inom väg vid EU-kommissionen.

Snöröjningsfordon i arbete.
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Den svenska regeringen är angelägen om 
ett väl fungerade internationellt samar-
bete utanför EU. Trafikverket har under 
2011 arbetat inom ramen för de samar-
betsavtal på transportområdet som re-
geringen har ingått med USA och Kina. 

Det finns ytterligare en rad områden 
där Trafikverket har haft internationella 
åtaganden under 2011, bland annat miljö, 
standardisering och forskning och inno-
vation. Ett större antal forskningsämnen 
inom EU:s ramprogram har under året 
fått en inriktning som stämmer överens 
med svenska önskemål. Trafikverket har 
därför 2011 inlett ett samarbete med an-
dra intressenter som genomför forsk-
ningsuppdragen. Inom standardisering 
deltar Sverige genom Trafikverket i 
många arbeten. Bland annat är Trafik-
verket ordförande för utvecklingen av 
ISO 39001, ledningssystemsstandard för 
trafiksäkerhet på väg. I det arbetet har 37 
länder deltagit under 2011. Införandet av 
det gemensamma europeiska trafikled-
ningssystemet ERTMS och arbetet för 
ökad energieffektivitet inklusive minska-
de utsläpp av koldioxid är andra interna-
tionella åtaganden där Trafikverket 
deltar. I den pågående kapacitetsutred-
ningen har vi hämtat in internationella 
erfarenheter och gjort jämförelser.

Trafikverket deltar i flera internatio-
nella branschorganisationer inom väg 
och järnväg. Dessa utgör en viktig platt-
form för gemensamma projekt, kun-
skapsöverföring och internationell 
samordning. Gunnar Malm omvaldes  
till vice ordförande för European 
Infrastructure Managers och ledamot  
av den europeiska styrelsen för 
Internationella järnvägsunionen.

Trafikverket förvaltar för statens räk-
ning aktierna i Swedish National Road 
Consulting AB (SweRoad). Under 2011 
har Trafikverket ingått avtal med 
SweRoad. Verksamhet för export av 
myndighetens kunnande, mot ersättning, 
ska samlas i SweRoad. Under 2011 har 
verksamheten inriktats på marknader 
där regeringar och myndigheter får lån 
eller bidrag från offentliga institutioner 
globalt eller regionalt till utveckling 
inom transporter och trafikmyndigheter. 
Exempel på finansiärer är Världsbanken 
och regionala banker i olika världsdelar.

En strategi för Trafikverkets interna-
tionella arbete har tagits fram, som kom-
plement till strategin för medverkan i 
Sveriges EU-arbete. Genom att vi kon-
centrerar arbetet på utvalda frågor  
räknar vi med att bidra till ökad 

effektivitet och ännu bättre resultat för 
svenskt näringsliv och svenska medbor-
gare.

samverkan inom forskning 
och innovation  
Syftet med forskning och innovation 
(FoI) inom Trafikverket är att ge bidrag 
till verkets mål genom att tillföra ny kun-
skap, utveckla nya lösningar, verifiera 
och demonstrera dem samt förbättra be-
fintliga tjänster, produkter och processer.

Under året har en strategi för forsk-
ning och innovation tagits fram. Det 
övergripande syftet med strategin är att 
beskriva hur Trafikverket kan öka av-
kastningen av sin FoI. Inriktningarna för 
att nå dit är:
•	 Utveckla	Trafikverkets	innovativa	

förmåga.
•	 Förbättra	styrningen	av	FoI	inom	

Trafikverket.
•	 Utveckla	effektiva	samarbeten	inom	

FoI.
•	 Effektivisera	formerna	för	initiering	

och utveckling av program och 
projekt. 

•	 Arbeta	systematiskt	med	nyttiggöran-
de av FoI-resultat.

Under året har medvetna och tydliga  
steg framåt tagits inom de tre första 
områdena. 

För att utveckla den innovativa för-
mågan inom Trafikverket har ett antal 
nyckelpersoner inom området identifie-
rats. Dessa har deltagit i en gemensam 
seminarieserie med syfte att skapa en 
bredare och djupare förståelse för 
Trafikverkets FoI-arbete. Den interna 
styrningen av FoI har underlättats ge-
nom att verksamheten styrs via sju port-
följer med utgångspunkt från Trafik- 
verkets långsiktiga inriktning. Nya och 
pågående program och projekt i varje 
portfölj styrs av budget, mål och en tre-
årig inriktning. 

Samarbete mellan Trafikverket, andra 
myndigheter, näringslivet och akademin 
har utvecklats under året. Ett avtal har 
tecknats inom samarbetet med KTH och 
VIT om Bana väg för framtiden (BVFF) . 
Samarbete kring logistik och transport-
effektivitet inom Closer vid Lindholmens 
Science Park har utvecklats och ett pro-
gram om High Capacity Transports har 
startat. 

På järnvägssidan har samverkan med 
järnvägstekniskt centrum i Luleå förny-
ats. Motsvarande process har startats 
med Järnvägsgruppen på KTH, och 
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Charmec vid CTH håller på att etableras. 
Trafikverket, Vinnova och Formas har 

tillsammans med trafikhuvudmännen i 
Västra Götaland, Stockholm och 
Skåneregionen tagit fram förutsättning-
arna för ett nationellt utbildnings- och 
forskningscentrum för kollektivtrafiken 
med fokus på storstadsfrågor. Centret be-
räknas omsätta mellan 25 och 30 miljo-
ner kronor när det är i full drift.

Exempel på FoI-resultat  
under året
Under året har en del projekt avslutats. 
Inom satsningen Gröna tåget, som är ett 
tvärvetenskapligt branschprogram med 
syfte att utveckla tågkoncept, teknik och 
design för attraktivare, effektivare och 
klimatvänligare tågtrafik, har bland 
mycket annat ny teknik tagits fram för 
ökad spårvänlighet, minskad energiför-
brukning och mindre buller. Syftet med 
Gröna tåget har varit att göra snabbtågs-
trafik attraktivare och mer kostnadsef-
fektivt på befintliga banor och i ett 
nordiskt klimat.

På sträckan Boden-Narvik har 
Trafikverket tillsammans med Transrail 
testat ett system – ”Cato” – som minskar 
energianvändningen, förkortar trans-
porttiderna och minskar slitage på hjul 
och bromsar. Systemet bygger på dataut-
byte mellan driftledningscentralen och 
varje lok. En optimal hastighet, som mi-
nimerar antalet stopp vid tågmöte, anvi-
sas varje tåg. Systemet har visat sig så bra 
att LKAB nu beslutat att driftsätta syste-
met för alla sina malmtåg mellan Boden 
och Narvik.

Under 2010 genomfördes projektet 
Nationell samordnad datafångst för pro-
jekteringsunderlag med analys av 69 in-
vesteringsprojekt. Med den föreslagna 
systematiken för datafångst i tidiga ske-
den minskar kostnaderna för datainsam-
lingen märkbart – cirka 28 miljoner 
kronor för de studerade projekten. 
Kvalitetssäkring, standardisering och 
tidhållning är andra positiva effekter av 
samordningen. 

Under året har två FoI-projekt drivits 
med fokus på hur hänsyn ska tas till livs-
cykelkostnader (LCC) i samband med 
planering och projektering av vägar och 
broar. Projektresultaten kommer att fylla 
ett centralt behov i Trafikverkets inves-
teringsbedömningar och utveckla sam-
förståndet mellan investerings- och 
underhållsverksamheterna. Vid en pilot-
studie inom broområdet kunde en bespa-
ring på 31 miljoner kronor göras i ett 

enskilt projekt genom val av mer ”LCC-
effektiv” brotyp och konstruktionsdelar. 
I ett större perspektiv baserat på Trafik-
verkets genomsnittliga byggande av bro-
ar om cirka 100 stycken per år blir 
besparingarna betydande. 

Projektet ”En trave till – ETT” och 
”Större travar – ST” har genom att öka 
lastkapaciteten hos virkestransporter på 
väg minskat bränsleförbrukningen med 
upp mot 20 procent per fraktat ton. Båda 
projekten drivs i samverkan mellan delar 
av bilindustrin, skogsindustrin, 
Skogsforsk med flera. Genom de goda re-
sultaten prövas nu konceptet med större 
fordon, delvis i kombination med järn-
vägstrafik, inom andra skogliga varuslag. 
Ett FoI-program med syfte att skapa för-
utsättningar för att introducera ”High 
Capacity Transports” i större skala har 
vuxit fram som ett resultat av ETT-
projektens framgångar.

Intelligenta transportsystem 
(ITs)
Regeringen gav 2010 Trafikverket ett 
samordningsansvar för genomförande 
och uppföljning av arbetet enligt 
”Trafikslagsövergripande strategi och 
handlingsplan för användning av intelli-
genta transportsystem (ITS)”. Som stöd i 
detta arbete och som stöd till det av re-
geringen tillsatta ITS-rådet inrättade 
Trafikverket ett ITS-sekretariat.

Trafikverket har under året arbetat 
med genomförandet av beslutade åtgär-
der för implementering av det europeiska 
ITS-direktivet i svensk lagstiftning och 
medverkat i olika europeiska program 

som har bäring på ITS handlingsplan. 
Inom ramen för handlingsplanens sex 

prioriterade områden finns ett 40-tal på-
gående projekt och åtgärder. Införande 
av TLS-systemstöd (trafiklednings-sam-
verkan) för samordnad störningsinfor-
mation över trafikslagsgränserna är en av 
åtgärderna som införts under året. 
Trafikverket genomför också en RFID- 
pilot ”Dryport” mellan Falköping och 
Göteborgs hamn som handlar om att  
flytta lastbilstransporter från väg till 
järnväg, mellan en hamn och en omlast-
ningscentral.

samverkan för effektivare 
krishantering
En väl etablerad samverkan är en av 
hörnstenarna i det svenska krisbered-
skapssystemet och en av de stora  
utmaningarna i ett samhälle där grund-
läggande samhällsfunktioner utförs av 
många olika och ofta privata aktörer. 
Länsstyrelser och kommuner har som 
områdesansvariga myndigheter ett stort 
ansvar för samordningen av de samlade 
insatser som behövs från olika aktörer. 
Trafikverket har ansvar för att alla aktö-
rer samverkar och samordnar sina verk-
samheter och drar åt samma håll. Vi ska 
också samverka med länsstyrelser, myn-
digheter och andra intressenter.

För att förbättra samverkan med våra 
kunder har Trafikverket infört en ord-
ning med förberedande information till 
transportköpare, Näringslivets tran-
sportråd och Sveriges skogsindustri  
inför förväntade väderstörningar.  
Under störningar skickas fortlöpande 
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lägesinformation och prognoser. Via en 
särskild kanal kan transportköpare med 
särskilda problem nå Trafikverket och 
söka lösningar i samråd med oss. Dessa 
åtgärder har varit mycket uppskattade 
och arbetssättet kommer att utvärderas 
tillsammans med berörda företag.

Riksledningen svarar för den trafik-
slagsövergripande ledningen av väg- och 
järnvägstrafik på nationell nivå. På sikt 
kommer Riksledningen att fullt ut sam-
ordna både trafikledningscentralerna för 
vägtrafiken och driftledningscentralerna 
för järnvägstrafiken. Inför vintern 
2011/2012 har Riksledningen genomfört 
samverkansaktiviteter med Myndigheten 
för samhällskydd och beredskap och 
Försvarsmakten i syfte att få stödinsatser 
där de kommersiella lösningarna inte 
räcker till. Även det löpande samarbetet 
med SMHI har förbättrats och fått en 
mer operativ roll i det förberedande ar-
betet inför väntade oväder. För att snabbt 
få en lägesbild av uppkomna skador efter 
större väderhändelser har vi vid flera till-
fällen använt ett samarbetsavtal med 
Frivilliga flygkåren (FFK). 

Stora resecentrum (stationer) är sam-
lingsplats för många människor och 
verksamheter och de riskerar därmed i 
högre utsträckning att bli utsatta för hot. 

Det är en stor utmaning att samordna 
alla ansvariga aktörer som verkar i och 
kring dessa stationer, om ett akut hot 
uppträder eller något inträffar. 
Trafikverket har påbörjat ett samver-
kansprojekt för att säkerställa en effektiv 
krissamverkan med brett deltagande där 
bland andra Jernhusen, kommunen, po-
lis, järnvägsföretag, SOS Alarm och vakt-
bolag kan nämnas som några exempel på 
det tjugotal aktörer som har deltagit i det 
arbet som startade i Stockholm, 
Göteborg och Malmö under 2011.

Trafikverket har under 2011 mött 
länsstyrelser och kommunföreträdare, 
informerat om vår krisberedskap samt 
diskuterat ömsesidiga behov, möjligheter 
och kontaktpunkter för effektivt förbere-
dande och krissamverkan. Vi har nu en 
väl upparbetad samverkan mellan läns-
styrelser och Trafikverkets regioner 
inom krisberedskapen. 

Trafikverkets stora investeringspro-
jekt har krisövningar tillsammans med 
entreprenörer, sjukvård, polis, rädd-
ningstjänst och andra samverkanspart-
ner, såsom Stockholms lokaltrafik och 
stora företag som LKAB. Arbetet har  
varit inriktat på att strukturera, effekti-
visera och implementera ett enhetligt 
och tydligt arbetssätt vid krishantering 

internt. Vi har också i olika forum beskri-
vit vår nya organisations uppbyggnad i 
dessa frågor för våra viktiga samverkans-
partner före, under och efter kris. Det 
handlar om utbildning och information 
om hur Trafikverket organiserat tjänste-
man i beredskap, larmvägar, olika kris-
ledningar och deras samverkan. 
Investeringsprojekten har också arbetat 
med insatsplanering tillsammans med 
till exempel kommunala räddningstjäns-
ter, och har bland annat bidragit med 
uppdaterade kartor som underlag för en 
operativ insats.

Trafikverket arbetar tillsammans 
med Energimyndigheten, Sjöfartsverket 
och Transportstyrelsen i en gruppering 
med namnet Samverkansområdet trans-
porter (SOTP). Samverkansområden 
finns för sex olika delområden och syftar 
till att skapa goda förutsättningar för 
samordning av samhällets krisberedskap 
och krishantering. SOTP har under året 
verkat för att förbättra privat och offent-
lig samverkan, bland annat genom att an-
ordna mötesplatser och aktiviteter där 
privata och offentliga aktörer kan disku-
tera och skaffa kunskaper om samverkan, 
beroenden, ansvar och roller, resurser, 
möjligheter och hot.
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Trafikverket samverkar med 
andra aktörer i samhället. Till-
sammans vidtar vi åtgärder som 
bidrar till att nå de transportpoli-
tiska målen. 

samverkan för effektivare 
personresor 
En viktig del i arbetet under året har va-
rit att utveckla dialogen med aktörer och 
intressenter om möjligheten att skapa ef-
fektivare personresor. Detta sker bland 
annat i det nya Persontransportrådet 
som Trafikverket driver, och i tidigare 
grupperingar som Tillgänglighetsrådet 
och Planeringsrådet för cykelfrågor. 
Resultatet av detta arbete är en ökad 
samsyn om förbättringsmöjligheter och 
prioriteringar.

Trafikverket medverkar i fördubb-
lingsprojektet vars syfte är att fördubbla 
kollektivtrafikens marknadsandel. 
Projektet drivs av sex nationella aktörer 
varav Trafikverket är en. Arbetet har be-
drivits i ett antal projekt varav flera har 
avslutats under året, till exempel projek-
ten om regionala trafikförsörjningspro-
gram och allmän trafikplikt enligt den 
nya kollektivtrafiklagen. Exempel på pro-
jekt som pågår är de som rör framtida be-
tallösningar för kollektivtrafik och 
principer för tillträde och prissättning 
vid järnvägsstationer och busstermina-

ler.
Under året har Trafikverket tagit 

fram trafikslagsövergripande strategier 
för områdena trafikinformation respekti-
ve trafikledning i storstad. Dialoger har 
också förts med industrin och 
Trafikverket har deltagit i kommittéer 
och standardiseringsorgan för att möjlig-
göra tjänsteutveckling med ny teknik och 
för att driva på arbetet med att ta fram 
nya tjänster till slutanvändare och säker-
ställa kvaliteten på Trafikverkets trafik-
information och trafikledning. En 
omfattande samverkan har bedrivits med 
offentliga organisationer som kommuner, 
landsting och trafikhuvudmän, där över-
enskommelser tecknas för att åtgärder 
ska genomföras som bland annat ökar an-
delen resor med cykel och kollektivtrafik.

Trafikverket har under året medver-
kat i Socialstyrelsens arbete med att ta 
fram en nationell handlingsplan för äld-
res säkerhet. Vi har också deltagit i grup-
peringar om frågor som rör äldre, 
exempelvis VTI:s äldreråd.

Trafikverket bedriver arbete för att 
göra transportsystemet mer tillgängligt 
och användbart för personer med funk-
tionsnedsättning. Det sker i ett tvärsek-
toriellt arbete tillsammans med andra 
myndigheter och organisationer och uti-
från regeringens politiska strategi för 
funktionshinder. 

En viktig del i arbetet är åtgärder på 
stationer och andra bytespunkter. 
Trafikverket har även tillsammans med 

Jernhusen fortsatt att utveckla ledsag-
ningstjänsten på stationer och fört en di-
alog med Samtrafiken om ett projekt de 
driver och som kommer att ta över en 
stor del av dagens ledsagningar. En web-
baserad utbildning har tagits fram för 
Trafikverkets personal, men även andra 
aktörer kommer att kunna använda den. 

Inom området interregional olönsam 
kollektivtrafik har Trafikverket levererat 
underlag för beslut om nattågstrafik från 
2013 och underlag för beslut om nytt av-
tal för samverkande system av busstrafik. 
Vidare har utredningar och ställningsta-
ganden gjorts för transfertrafik till flyg-
platser i Västerbotten och Värmland och 
för Blekinge kustbana.

samverkan för effektivare 
godstransporter 
I Storstadsforum samverkar Trafikverket 
med representanter för de tre storstads-
regionerna samt ITS-rådet och ITS-
sekretariatet inom bland annat området 
citylogistik, där fokus ligger på intelli-
genta transportsystem och tjänster. 
Genom ordförandeskapet i 
Näringslivsrådet bjuder Trafikverket in 
branschorganisationer till samverkan om 
godstransportsektorns utveckling. Inom 
ramen för detta samarbete har exempel-
vis Trafikverkets godsstrategi med till-
hörande planeringsunderlag förankrats. 
Som koordinator för de regionala gods-
transportråden har Trafikverket kunnat 
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Trafikverket har ansvar för ge-
nomförande av såväl den natio-
nella planen som länsplanerna för 
regional transportinfrastruktur. 
Detta sker genom att regeringen 
årligen via regleringsbrev tilldelar 
Trafikverket anslag för genomför-
ande av planerna. Innevarande 
planperiod omfattar åren 2010–
2021. Uppföljningen av genomförd 
verksamhet sker mot planerna. 
Prisnivå i planerna är 2009-06, 
och därför är flera av tabellerna i 
denna prisnivå. 

I detta kapitel redovisar vi vad som har 
genomförts under 2011 inom planerna. 

Den totala verksamhetsvolymen för 
investeringar under 2011 var 26 012 mil-
joner kronor.  Vi redovisar här främst ge-
nomförandet av de stora projekten. 
Utöver dessa genomförs ett stort antal 
mindre investeringar som bidrar väsent-
ligt till att Trafikverkets mål uppnås. 

Tabell 5 innehåller investeringar för 
såväl vägar som järnvägar i både natio-
nell plan och regionala planer.  Av tabel-
len framgår att verksamhetsvolymen är 
högre 2011 än för 2010 för åtgärdskatego-
rierna Mötesfria landsvägar, Gång- och 
cykelvägar, Dubbelspår eller flerspår 
samt Kraftförsörjning.  
Verksamhetsvolymen för Motorväg, 
Tillgänglighetsanpassning av stationer 
och Övriga kapacitetsåtgärder järnväg 
har däremot minskat 2011 jämfört med 
2010. Den stora minskningen för åtgärds-
kategorierna Övriga kapacitetsåtgärder 
järnväg och Tillgänglighetsanpassning 
av stationer beror bland annat på att 
verksamhetsvolymen har anpassats till 
den nationella planen för transportsyste-
met under 2011. Siffrorna i tabell 5 visar 
verksamhetsvolym. I årsredovisningen 
2010 användes nettokostnader i motsva-
rande tabell vilket gör att siffrorna inte 
överensstämmer mellan åren.
Se tabell 5 

Uppföljning av nationell plan
Nationell plan omfattar följande 
investeringsområden:

–Namngivna investeringar
–Åtgärdsområdena, trimning  

 effektivisering och miljöåtgärder samt 

medel för bärighetssatsningar på väg.  
Totalt har investeringar gjorts för  

40 242 miljoner kronor under 2010 och 
2011 inom dessa tre investeringsområ-
den. Den nationella planen anger 38 705 
miljoner kronor för angivna åtgärder för 
2010 och 2011 ackumulerat, samt 162 511 
miljoner kronor för hela planperioden, 
åren 2010–2021. Det innebär att 
Trafikverket har haft en förbrukning 
2010 och 2011 ackumulerat som motsva-
rar 104 procent av planens kostnad för de 
angivna områdenas omfattning. De olika 
områdena följer planen för åren 2010 och 
2011 tämligen väl, utom åtgärdsområdet 
”Trimning och effektivisering för tillväxt 

och klimat” där utfallet är betydligt stör-
re än planens nivå. Det beror på att åtgär-
der inom detta åtgärdsområde redan 
pågick när planperioden började, i en 
omfattning som översteg planens nivå, 
samt i viss mån på satsningar inom ra-
men för regeringens extra satsning på 
800 miljoner kronor till bland annat 
trimningsåtgärder 2011. Se tabell 6 

PåGåENdE STÖRRE INVESTERINGAR 
Genomförandet av investeringar i olika 
skeden, från förstudie till produktion, 
pågår för ett stort antal projekt över hela 
landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i 
söder. 

Tabell 5 
Verksamhetsvolym för investeringar per åtgärdskategori, miljoner kronor i löpande priser

åtgärdskategorier 2009 2010 2011

Motorväg 4 508 4 909 4 845

Mötesfri landsväg m.fl. 2 819 3 399 3 772

Gång- och cykelväg 189 209 211

Dubbelspår eller flerspår 6 045 6 551

Kraftförsörjning 375 380

Tillgänglighetsanpassning av stationer 275 87

Övriga kapacitetsåtgärder järnväg 5 442 4 510

Järnväg ÅR 20091 12 664

Övrigt2 3 407 5 001 5 656

Totalt investeringar 23 587 25 655 26 012

1) Järnvägens investeringskostnader finns inte uppdelade i dessa åtgärdskategorier för 2009. Lämnade kostnadsuppgifter 
är hämtade från Banverkets årsredovisning 2009.
2) År 2009 innehåller Övrigt endast kostnader för väginvesteringar.

Tabell 6 
Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan. Prisnivå 2009-06

Namngivna 
investeringar

Bärighet och 
tjälsäkring

Trimning och 
effektivisering 
för tillväxt och 
klimat

Miljö-
investe-
ringar

Summa

Volym tom 2011, 
mnkr prisnivå 
2009-06

32 800 2 485 4 444 513 40 242

Summa plan 
2010–2021 mnkr1

121 055 14 800 21 851 4 805

Andel av plan tom 
2011 enligt plan 
(procent)

28,27 16,67 6,86 10,65 23,82

Andel av plan tom 
2011 enligt utfall 
(procent)

27,10 16,80 20,30 10,70 24,80

Investeringar
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1) Exklusive FUD (forskning, utveckling och demonstration) samt räntor och återbetalning av lån och kostnader för Övriga insatser 
för effektivisering av transportsystemet (fd sektorsverksamheten). Planvärdena för namngivna investeringar samt Trimning och 
effektivisering för tillväxt och klimat har korrigerats jämfört med ÅR 2010.



Trafikverket följer prioritetsordningen i 
den nationella planen. Under 2011 har vi 
hanterat 57 arbetsplaner och 11 järnvägs-
planer. Av dessa har 18 planer överklagats 
till regeringen. 

Flera av Trafikverkets projekt upp-
märksammas i internationella samman-
hang. Citybanan, Hallandsås och 
Citytunneln har i olika sammanhang no-
minerats till utmärkelser och erhållit ut-
märkelser. 

Nedan redovisas hur de större inves-
teringsprojekten har framskridit under 
2011. Beskrivningen avslutas med en ta-
bell som redovisar prognosen för de ak-
tuella projekten i förhållande till 
Nationell plan för transportsystemet i 
prisnivå 2009-06 för att prognoserna ska 
vara jämförbara med de aktuella värdena 
i planen.

Citybanan är en 6 kilometer lång pen-
deltågstunnel under centrala Stockholm 
med de två nya stationerna City och 
Odenplan samt en 1,4 kilometer lång 
järnvägsbro vid Årsta. Med Citybanan 
fördubblas kapaciteten och tågen kan gå 
tätare och punktligare. En milstolpe i 
projektet uppnåddes i september då 50 
procent av bergmassorna i det som ska 
utgöra Citybanans tunnlar nu är ut-
sprängda. Milstolpe nummer två i  
projektet uppnåddes i oktober i form av 
ett genomslag mellan två tunneldelar 
mitt i centrala Stockholm. Projekt 

Citybanan har fått den internationella 
organisationen STUVA:s prestigefyllda 
pris. I sin motivering lyfter juryn framför 
allt fram Projekt Citybanans innovativa 
produktionsmetoder.

Förbifart Stockholm är en drygt 21 ki-
lometer lång vägsträckning för E4 väster 
om Stockholm. Drygt 18 kilometer av vä-
gen kommer att gå i tunnel. Leden binder 
samman de norra och södra länsdelarna, 
avlastar Essingeleden och innerstaden 
och minskar sårbarheten i Stockholms 
trafiksystem. Vi har nu kunna börja ta 
fram bygghandlingar för trafikplatser på 
sträckan, eftersom kammarrätten inte 
beviljade prövningstillstånd för över-
prövning av tilldelningsbeslut för projek-
tering av Kungens kurva. Tre av fyra 
upphandlingar av bygghandlingsprojek-
tering har överprövats. I alla tre fallen 
avgjordes överprövningen till 
Trafikverkets fördel. Projektet blir också 
en form av pionjärprojekt eftersom det är 
första gången som Trafikverket har en-
gagerat utländska konsulter i projekte-
ringsfasen.

Projekt Mälarbanan är en utbyggnad 
från två spår till fyra från Tomteboda 
och vidare åt nordväst till Kallhäll, en 
sträcka på cirka 20 kilometer.

Utbyggnaden ger möjlighet till tätare 
turer, bättre punktlighet och kortare res-
tid genom att pendeltågen separeras från  
övrig tågtrafik.  Järnvägsplanen för  

yttre delen av Mälarbanan (Barkarby–
Kallhäll) blev fastställd på rekordtid men 
har sedan överklagats. Även kommunens 
detaljplan är överklagad. Arbeten som 
inte påverkats av järnvägsplanen har ut-
förts under den tid som trafiken var av-
stängd i slutet av oktober. I samband med 
detta genomförde SL en stor brolanse-
ring för Tvärbanan över den nuvarande 
järnvägen i Sundbyberg.

Norra länken är en förbindelse i 
tunnel mellan Europavägnätet och 
Värtahamnen som ger minskad trafik 
och bättre miljö i innerstaden.

Arbetsplanen för projekt Hagastaden, 
E4/E20 från Tomteboda till Norrtull, 
har fastställts, vilket har varit en viktig 
milstolpe i projekten. Kritiskt för genom-
förandet är att få till stånd den samord-
ning som behövs med alla aktörer i 
området. Tunnelsystemet för Norra län-
ken hänger nu ihop i berget under norra 
utkanten av Stockholms innerstad. Det 
sista tunnelgenomslaget sprängdes i  
berget vid Roslagstull i november. 
Sammanlagt har 1,3 miljoner kubikmeter 
berg sprängts bort i de totalt 13 kilometer 
långa tunnlarna. Totalkostnads-
prognosen för Norra länken är kraftigt 
sänkt. 

E18 Hjulsta–Kista är en 9 kilometer 
lång motorväg med sex planskilda trafik-
platser. Med den nya motorvägen och 
den nya lokalgatan minskar olyckorna, 
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framkomligheten förbättras, tillgänglig-
heten till Järvafältet ökar, bullret mins-
kar och förutsättningar skapas för 
regional utveckling. I början på novem-
ber öppnades trafikplats Hjulsta för tra-
fik, ett halvår före tidplan. Rondellen 
ersätter det gamla ”Hjulstakorset” och 
bidrar till mindre bilköer och färre olyck-
or. Ett intensivt arbete pågår för att upp-
muntra bilister att välja alternativa 
färdmedel till Kista, eftersom det är be-
gränsad framkomlighet för biltrafiken i 
området under byggtiden.

Byggandet av ny järnväg förbi Kiruna 
löper enligt plan med planerat färdigstäl-
lande hösten 2012. I och med att det nya 
spåret är på plats kan det användas om 
något skulle hända med den befintliga 
järnvägen. Marken har dock deformerats 
bara i liten utsträckning. 

Bana väg Motala–Mjölby omfattar 28 
kilometer ny eller delvis ny 2+1-väg och 
26 kilometer dubbelspår mellan Motala 
och Mjölby. När projektet är klart för-
bättras både framkomligheten och säker-
heten. Den nya vägen och järnvägen 
förenklar vardagen och stärker regionen. 
Under sommaren har en ny järnvägs-
sträcka tagits i drift, så att det nu går 
dubbelspår från Mjölby till Fågelsta (18,5 
kilometer). Den första delen av nya väg 
50 har öppnats för trafik. Det handlar om 

den 4 kilometer långa sträckan mellan 
E4 vid Mjölby och järnvägen söder om 
Skänninge. Vägen betraktas fortfarande 
som en byggarbetsplats, så hastigheten 
blir begränsad medan återstående arbe-
ten utförs. Dock blir framkomligheten 
bättre än tidigare redan nu. Det stora 
brobygget över Motalaviken har också 
kommit i gång.

Projekt Hallandsås är två 8,7 kilome-
ter långa, parallella järnvägstunnlar ge-
nom Hallandsås. Med tunneln ökar 
kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg 
per timme till 24, och den ger möjlighet 
till fördubblad godsvikt.

Tunnelproduktionen har gått framåt 
mycket bra under året. Under de nio må-
nader som tunnelborrmaskinen har varit 
i gång har 1 907 meter tunnel drivits 
fram. Detta är rekord för ett enskilt år. 
Totalt är nu cirka 79 procent av tunnlar-
na färdigbyggda. Ett nytt miljötillstånd 
för projektet ger möjlighet till en snab-
bare framdrift, vilket gör att naturområ-
den påverkas under kortare tid och 
medger större flexibilitet i tunnelproduk-
tionen. Totalkostnaden för projektet på-
verkas negativt av ett större antal 
förbehandlingar samt skapande av en 
riskreserv baserad på projektets riskex-
ponering. Projekt Hallandsås är, som 
enda skandinaviska projekt i år, bland 

finalisterna i International Tunneling 
Awards. Mediernas bevakning fortsätter 
och 95 procent av alla artiklar om projek-
tet är numera neutrala eller positiva, vil-
ket är mycket imponerande med tanke på 
den historia projektet har.

Citytunneln i Malmö är en 17 kilome-
ter lång järnvägsförbindelse, varav 6 kilo-
meter i parallella tunnlar under Malmö. 
Projektet genomfördes för att öka kapaci-
teten i regionen och tillgängligheten till 
tågtrafik i Malmö. Den 12 december 2010 
började tågen gå genom Citytunneln. 
Projektet vann Stora samhällsbyggarpri-
set 2011. Juryn konstaterar att målen för 
tid, kostnad och ändamålsenlighet har 
överträffats och att man har skapat tåg-
stationer med högklassig arkitektur och 
konstnärlig utsmyckning. I november 
tilldelades stationen Triangeln Kasper 
Salin-priset. Priset, som delas ut årligen 
av Sveriges Arkitekter, tilldelas bygg-
nadsverk av hög arkitektonisk klass.

I september meddelade Helsingborgs 
stad att projekt Södertunneln senare-
läggs. Södertunneln är en 1,3 kilometer 
lång järnvägstunnel direkt söder om 
Helsingborgs central och ingår i 
Helsingborgs stadsomvandlingsprojekt 
H+. Projektet finansieras nästan helt av 
kommunen. 

E4 Sundsvall är utbyggnad av ett 20 
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kilometer långt vägavsnitt av E4 mellan 
Myre och Skönsberg. Projektet ska leda 
till förbättrad trafiksäkerhet, framkom-
lighet och miljö genom Sundsvall. I pro-
jektet ingår byggande av Sveriges näst 
längsta vägbro, en bro på 1 400 meter 
över Sundsvallsfjärden. För projektet har 
vi nu samtliga tillstånd klara och byggan-
de pågår i samtliga fyra stora entreprena-
der.

Projekt Ådalsbanan är nybyggnad av 
30 kilometer järnväg och upprustning av 
100 kilometer järnväg mellan Sundsvall 
och anslutningen till Botniabanan norr 
om Nyland. Projektet länkar samman 
gods- och persontrafik mellan norra och 
södra Sverige, kortar restiderna och ökar 
kapaciteten.  Trafikstarten på Ådals-
banan senareläggs på grund av ytterliga-
re en försenad leverans av det nya 
systemet för trafikstyrning (ERTMS). 
Från och med april 2012 kan en  

begränsad trafik i form av nattåg, ensta-
ka godståg och vissa regionaltåg komma i 
gång. Ambitionen är att sedan successivt 
öka trafiken. Full trafikstart med omfat-
tande persontrafik blir det i augusti 2012.

Den 1 december öppnade Partihalls-
förbindelsen för trafik, en vägförbindelse 
mellan E20 och E45 i Göteborg på en cir-
ka 1 150 meter lång vägbro. Förbindelsen 
minskar sårbarheten i Göteborgs vägsys-
tem och skapar möjlighet att överföra 
trafik från det lokala vägnätet till huvud-
lederna. Avlastningen innebär även 
minskad trängsel och minskad risk för 
kollisioner. Partihallsförbindelsen är den 
första delen i Marieholmsförbindelsen. 

Bana väg i väst omfattar utbyggnad av 
75 kilometer fyrfältsväg med motorvägs-
standard och utbyggnad till dubbelspårig 
järnväg mellan Göteborg och Troll-
hättan. Målet med utbyggnaden är att 
öka framkomligheten och säkerheten på 

sträckan. Arbetena under sommarens 
planerade trafikavbrott på järnvägen 
Norge/Vänerbanan har gått mycket bra. 
En utmaning har varit att hantera de 
ständigt återkommande kopparstölder-
na. Planering pågår för ”kapacitetsbelast-
ning” av järnvägen inför trafikstart i 
december 2012. Utbyggnaden av E45 
mellan Göteborg och Trollhättan har för-
svårats av att beslut om tre arbetsplaner 
på sträckan Älvängen–Trollhättan har 
dragit ut på tiden. Trots detta är ambitio-
nen att E45 ska kunna öppnas för trafik i 
december 2012.

Tabellen redovisar ovanstående pro-
jekts prognos i förhållande till Nationell 
plan för transportsystemet i prisnivå 
2009-06 för att prognoserna ska vara 
jämförbara med de aktuella värdena i 
planen. Se tabell 7 

Tabell 7 
Prognos för större investeringsobjekt jämfört med totalkostnad inkl medfinansiering i Nationell plan för transportsystemet 2010-2021  
(där inte annat särskilt anges). Prisnivå 2009-06.

Projekt Väg - 
Bana

Byggstart Öppnas för trafik Total kostnad 
enl. plan inkl ev. 
medfinansiering 
mnkr

Prognos  
2011-12-31 
prisnivå 2009
mnkr

Prognos/Plan 
procent

Utfall t.o.m. 
2011-12-31
mnkr

Citybanan B Januari 2009 December 2017 18 405 18 586 101 9 140

Förbifart Stockholm V Prel. 2013 Prel 2020 - 2022 27 669 27 669 100 559

Tomteboda–Kallhäll, 
ökad kapacitet (Mälar-
banan)

B 2011 (Yttre 
delen)

2016 och efter 
2021

10 709 10 709 100 369

E20 Norra länken V 2006 September 2015 11 925 10 002 84 7 599

E4 Tomteboda–Haga 
södra (Norra station)1

V 2010 December 2018 753 753 100 144

E18 Hjulsta–Kista V Mars 2009 December 2015 3 960 3 760 95 1 905

Kirunaprojektet B September 2009 Augusti 2012 2 002 1 112 56 728

Bana väg Motala–Mjölby V Augusti 2010 September 2013 1 655 1 600 97 693

Bana väg Motala–Mjölby B 2006 December 2012 2 321 2 446 105 2 074

Hallandsås B Omstart 2003 
(1992)

December 2015 10 827 11 404 105 7 911

Citytunneln B Mars 2005 December 2010 8 090 7 672 95 7 767

E4 Sundsvall V Februari 2011 November 2015 4 094 4 093 100 933

Ådalsbanan B April 2004 Augusti 2012 6 957 7 178 103 7 029

Partihallsförbindelsen2 V Augusti 2008 November 2011 1 779 1 651 93 1 656

Bana väg i väst V 2004 December 2012 6 052 5 981 99 4 421

Bana väg i väst B 2004 December 2012 7 117 7 594 107 6 617

Summa 124 315 122 210 98 59 545

1) För objektet E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station) ingår bara statens kostnader i redovisningen, 
då statens andel utgör en så liten del av objektets totala kostnad
2) Objektet finns i LPT.  Planvärden från successiv kalkyl
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UPPFÖLJNING AV NAMNGIVNA 
oBJEKT I NATIoNELL PLAN SoM HAR 
ÖPPNATS FÖR TRAFIK UNdER 2011
I planen är objekt större än 50 miljoner 
kronor namngivna och redovisade med 
kostnad samt tidssatta. 

I detta avsnitt redovisas syftet med 
projektet samt slutkostnad i relation till 
den kostnad som är angiven i planen för 
de objekt som slutförts och öppnats för 
trafik under 2011. 

Vi har valt att lägga ett antal förut-
sättningar som fotnot1 .

Uppföljning av anläggningskostnader 
och effekter har gjorts för objekt som in-
gått i långsiktiga planer och som öppnats 
för trafik 2011 och 2006 (tabell 7 respek-
tive tabell 8). Planerna som objekten  
ingått i är Nationell plan för transport- 
systemet 2010–2021, Banverkets och 
Vägverkets långsiktiga planer för åren 
2004–2015 samt i ett fall planen för 
1998–2007 samt motsvarande länsplaner. 
Objektets slutkostnad efter genomföran-
de följs upp mot bedömd kostnad i den 
plan som gällde vid byggstarten. 
Samhällsekonomisk lönsamhet följs upp 
genom att planens nettonuvärdeskvot 
jämförs med en nettonuvärdeskvot som 
räknats om med slutkostnaden för objek-
tet. För objekt öppnade för trafik år 2006 
har vi även gjort en verbal bedömning av 
ändrat nyttoutfall, men denna bedöm-
ning ingår inte i den uppföljda nettonu-
värdeskvoten. 

Entreprenadindex och  
nettoprisindex – olika analysvinklar
Vid uppföljning av objekt har vi använt 
väg- och järnvägsindex baserat på E 84. 
Som en jämförelse redovisas även netto-
prisindex. Kostnadsförändringen, totalt 
för samtliga objekt, mellan plankostnad 
och slutkostnad när uppräkning genom-
förts med nettoprisindex blir cirka 35 
procent. Två av objekten är dock inte 
med i denna beräkning. Motsvarande 
kostnadsförändring med E 84 blir cirka 
10 procent. Kostnadsförändringen i sig 

kan bero både på att arbeten har tillkom-
mit eller tagits bort i objekten och på 
kvaliteten i prissättningskalkylen, se be-
skrivning av respektive objekt nedan. 
Kostnadsuppräkning med väg- och järn-
vägsindex avser att spegla kostnadsut-
vecklingen för Trafikverket i väg- och 
järnvägsarbeten. Detta index används 
också för att göra en relevant uppföljning 
mot plankostnaderna och mellan de olika 
projekten samt för att utveckla nyckeltal 
för produktivitetsutveckling. 

Skillnaden mellan nettoprisindex 
och väg- och järnvägsindex  
Nettoprisindex visar hur konsumentpri-
serna i genomsnitt utvecklar sig för hela 
den privata inhemska konsumtionen, de 
priser konsumenterna faktiskt betalar. 
En stor del av de konsumtionsvaror som 
ingår i NPI-korgen produceras i utlandet, 
och priserna på dessa varor speglar 
därför hur kostnaderna utvecklats i de 
länder där de produceras. 

Väg- och järnvägsindex utgår från 
byggindexet E 84 men har särskilt  
viktats utifrån de arbetsmoment och  

varugrupper som är specifika för väg- 
respektive järnvägsarbeten. Här ingår 
bland annat berg, stenmaterial, betong, 
stål, löner och maskiner. Specifikt för 
järnväg är el-, signal- och telesystem och 
för väg asfalteringsarbeten.

Anläggningskostnaderna har anpas-
sats till en gemensam prisnivå med två 
olika index, vilket innebär att redovisade 
kostnader kan skilja sig i förhållande till 
de som redovisas i löpande priser. 
Uppföljningen av anläggningskostnaden 
för de 15 objekt som öppnats för trafik vi-
sar att 8 objekt är billigare och 7 objekt  
är dyrare jämfört med plankostnaden. 
Omräkning av nettonuvärdeskvoterna 
baserar sig endast på kostnadsföränd-
ringar mellan gällande plan vid byggstart 
och slutkostnader för respektive objekt. 
Nedan kommenteras resultatet av upp-
följningen för de objekt som öppnades för 
trafik år 2011. Årets uppföljning av kost-
nader och lönsamhet i tabell nedan om-
fattar inte E6 Trelleborg–Vellinge trots 
att objektet öppnats för trafik. Detta be-
ror på att slutkostnaderna inte är helt 
klara. Se tabell 8 

1)  Villka objekt ska följas upp?

•  Definition på vad man ska göra efterkalkyler på för 2011: 

 ”Uppföljning 2011 görs på de planobjekt som varit namngivna i nationell eller regional plan och som har invigts eller öppnats officiellt under 2011. Vissa planobjekt består i sin tur av flera delar.  
En del av ett planobjekt invigs ibland innan hela planobjektet invigs. Det är först när hela planobjektet invigs som efterkalkyl görs. Uppföljning görs inte på enskilda delar av ett planobjekt.”

• Definition på vad man ska göra efterkalkyler på för 2006: 

 ”Efterkalkyler för 2006 görs för de planobjekt som har en anläggningskostnad på över 50 miljoner kronor och som nämns i Banverkets respektive Vägverkets årsredovisningar från 2006.  
Vissa planobjekt består i sin tur av flera delar. En sådan del av ett planobjekt invigs ibland innan hela planobjektet invigs. Det är först när hela planobjektet invigs som efterkalkyl ska göras.  
Uppföljning görs inte på dessa delar av planobjekt. ”

 Vilka kostnader och nyttor ska man följa upp mot?

• Definition på vilken kostnad och vilka nyttor som man ska följa upp mot:

 ”Uppföljningen görs på redovisade kostnader och nytta i den fastställda långsiktiga plan i vilken planobjektet ingick innan startbeslut, det vill säga den plankostnad som gällde  
vid beslut om byggande.”
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Tabell 8 
objekt öppnade för trafik år 2011, miljoner kronor, prisnivå 2011-06

objektnamn Gällande plan 
vid byggstart

Gällande 
plan vid 
byggstarts-
beslut (inkl 
produn-
ktions-
stöd och 
omräknat 
med NPI)

Slutkostnad 
efter ge-
nomförande 
(inkl 
produktions-
stöd och 
omräknad 
med NPI)

Gällande 
plan vid 
byggstarts-
beslut (inkl 
produktions-
stöd och om-
räknat med 
väg resp jvg 
index baserat 
på E84)

Bedömd 
totalkostnad 
vid byggstart-
beslut (inkl 
produktions-
stöd och 
omräknat med 
väg resp jvg 
index baserat 
på E84)

Slutkostnad 
efter genom-
förande (inkl 
produktions-
stöd och om-
räknat med 
väg resp jvg 
index baserat 
på E84)

Beräknad 
NNK i plan

Uppföljd 
NNK med 
väg resp 
jvg index 
baserat på 
E84

Järnväg

Uppsala, bangårds-
ombyggnad inklu-
sive resecentrum

2003–2015 872 1 706 1 234 1179 1 912 Sam-
hällseko-
nomisk 
kalkyl 

saknas

Ej uppföljd

Hamnbanan, 
kapacitetsåtgärder 
(Göteborg)

2010–2021 103 78 111 95 79 Sam-
hällseko-
nomisk 
kalkyl 

saknas

Ej uppföljd

Malmbanan, ökad 
kapacitet enl 2004-
2015 års plan1

2004–2015 232 Ej uppföljd 328 233 195 2,1 4,6

Delar av Malmban-
an, ökad kapacitet, 
enl 2010-2021 års 
plan1

2010–2021 74 Ej uppföljd 79 102 129 2,5 1,2

Malmö bangård, 
anpassning av 
personbangård

2004–2015 597 953 844 1 015 1 004 0,1 -0,2

Sunderbyns sjukhus, 
ny sidoplattform 
mm

2010–2021 27 44 29 30 45 -0,8 -0,9

Motortrafikled

E4 Enånger–  
Hudiksvall

2004–2015 849 656 1 107 1 128 691 0,2 0,8

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

Rv 25 Eriksmåla– 
Boda

2004–2015 171 174 223 179 189 0,6 0,7

Förbi Tenhult 2004–2015 289 328 377 293 357 1,2 1,3

Partihallsförbin-
delsen (Regional 
plan)

2004–2015 1 197 1 714 1 560 1 828 1 777 3,7 2,8

Fagersta–Norberg 
(Regional plan)

byggstart enl 
2010 plan

22 22 23 24 22 2,0 2,2

Norberg–Avesta 
(Regional plan)

2004–2015 96 120 126 130 123 0,2 0,2

Ansl Skavsta  
(Regional plan)

2010–2021 28 28 30 26 34 0,9 0,6

Tvärleden Osby–
Markaryd (Regional 
plan)

2004–2015 246 324 320 313 337 1,2 0,8

RV 23Förbi Målilla 
(Regional plan)

2010–2021 68 64 73 61 67 0,9 1,1

1) Ett antal delobjekt på Malmbanan för ökad kapacitet har p.g.a. bl.a. förändrad omfattning ingått i två planomgångar.
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Uppsala, bangårdsombyggnad 
inklusive resecentrum
Syftet med projektet var att utveckla 
Uppsala stationsområde till ett modernt 
och lättillgängligt resecentrum. Vi ge-
nomförde projektet tillsammans med 
Uppsala kommun och Jernhusen och 
samarbetet reglerades i ett ramavtal från 
år 2003. Ombyggnaden har lett till för-
bättrad kapacitet för tågtrafiken och 
ökad tillgänglighet och säkerhet för rese-
närerna. Miljön för resenärerna har kraf-
tigt förbättrats och planskilda passager 
har gett förutsättning för betydande 
stadsutveckling öster om järnvägen. 
Objektet omfattade ombyggnad av hela 
stationsområdet och bangården. 
Slutkostnaderna ökade med 55 procent 
jämfört med 2004 års plan. Skillnaden 
mellan plankostnad och slutkostnad be-
ror på stora innehållsförändringar. Bland 
annat fick projektet i uppdrag att projek-
tera om och bygga om godsbangården, 
genomföra säkra planskilda passager och 
bygga om plattformar. Dessutom ökade 
kostnaderna för hantering av förorenade 
massor. Genom nya signaler, växlar och 
övriga system har bangården fått högre 
kapacitet, säkerhet och robusthet. 
Samhällsekonomisk beräkning saknas. 

Hamnbanan,  
kapacitetsåtgärder (Göteborg)
Objektet omfattade signalarbeten, växel- 
och ställverksarbeten samt spårjuste-
ringar. Berörda områden var Kville 
bangård och sträckorna Kville–Pölsebo 
och Pölsebo–Skandiabangården. 
Slutkostnaderna minskade med  

29 procent jämfört med 2010 års plan, 
vilket beror på osäkerhet i fördelning av 
kostnader mellan detta objekt och ställ-
verksbyte på Göteborgs central. 
Samhällsekonomisk beräkning saknas.

Malmbanan uppföljt  
mot plan 2004–2015
Objektet bestod av ett antal delprojekt. 
Huvudsyftet var att öka kapaciteten på 
Malmbanan till följd av ökad trafik och 
LKAB:s investeringar i 750 meter långa 
malmtåg. Uppföljningen av objektet visar 
att slutkostnaderna har minskat med 41 
procent jämfört med 2004 års plan. 
Kostnadsminskningen beror bland annat 
på minskad omfattning i förhållande till 
planen. De huvudsakliga beräknade ef-
fekterna var kapacitetstidsvinster. 
Minskningen i anläggningskostnad som 
uppstått mellan plan och färdigställande 
har medfört att nettonuvärdeskvoten 
ökat från cirka 2,1 till 4,6.

delar av Malmbanan uppföljt mot 
plan 2010–2021
Syftet med planobjektet var att öka kapa-
citeten på Malmbanan till följd av att 
malmtrafiken på Malmbanan från och 
med 2010 bara skulle bestå av 750 meter 
långa malmtåg samtidigt som det sakna-
des tillräckligt många mötesstationer 
som medgav möte med tåg längre än 650 
meter. De huvudsakliga beräknade effek-
terna var kapacitetstidsvinster. 
Uppföljningen av objektet visar att slut-
kostnaderna har ökat med 64 procent 
jämfört med 2010 års plan. Det krävdes 
mer omfattande arbeten än vad som 

fanns beskrivet i planen. De huvudsakli-
ga beräknade effekterna var kapacitets- 
tidsvinster. Ökningen i anläggnings- 
kostnad som uppstått mellan plan och 
färdig-ställande har medfört att nettonu-
värdeskvoten minskat från 2,5 till 1,2.

Malmö bangård, anpassning  
av personbangård
Ombyggnaden av Malmö central var 
starkt kopplad till Citytunneln och inklu-
derade rampen ner till den nya stationen 
Malmö central nedre och kopplingen till 
Södra stambanan. Ombyggnaden av 
Malmö central var en förutsättning för 
att kunna utnyttja Citytunneln. 
Passagerarantalet blev större än beräk-
nat och därmed blev också nyttan större. 
Slutkostnaderna har ökat med 19 procent 
jämfört med 2004 års plan. På grund av 
ökade kostnader, som också medförde 
förändrade effekter, sjönk nettonuvär-
deskvoten från +0,1 till -0,2. De förändra-
de effekterna ingår dock inte i den 
omräknade nettonuvärdeskvoten.

Sunderbyns sjukhus, ny  
sidoplattform med mera
Syftet med planobjektet var att öka kapa-
citeten på Stambanan genom Övre 
Norrland mellan Luleå och Boden genom 
att göra det möjligt att stanna för på- och 
avstigning från två persontåg samtidigt. 
Objektet blev dyrare än beräknat dels  
på grund av nödvändiga arbeten som  
inte fanns med den ursprungliga  
budgeten, dels på grund av sabotage. 
Slutkostnaderna ökade med 56 procent 
jämfört med 2010 års plan. Ökningen i 
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anläggningskostnad som uppstått mellan 
plan och färdigställande har medfört att 
nettonuvärdeskvoten minskat från -0,8 
till -0,9.

E4 Enånger–Hudiksvall
Före ombyggnaden gick vägen genom 
tätorterna Enånger, Njutånger och 
Iggesund, med negativ inverkan på boen-
demiljön genom bullerstörningar och 
barriäreffekter. Slutkostnaderna har 
minskat med 38 procent jämfört med 
2004 års plan. Den förändring i förhål-
lande till beslutsunderlaget som mest har 
påverkat anläggningskostnaden och det 
samhällsekonomiska utfallet är att tra-
fikplatsen vid väg 583 inte byggdes och 
vägen byggdes med smalare sektion. Den 
tekniska lösningen vid byggandet bidrog 
också till en väsentligt lägre slutkostnad. 
På grund av minskade kostnader som 
också medförde förändrade effekter öka-
de nettonuvärdeskvoten från 0,2 till 0,8. 
De förändrade effekterna ingår dock inte 
i den omräknade nettonuvärdeskvoten.

Väg 25 Eriksmåla–Boda
Vägsträckan hade låg standard och stora 
brister när det gäller vägstandard och  
sidoområde. Vägens överbyggnad var  
uttjänt och i behov av omfattande för-
stärkningsåtgärder. Den slutliga utform-
ningen ändrades till smal mitträckesväg, 
vilket minskade de slutliga kostnader 
med 15 procent jämfört med 2004 års 
plan. På grund av de minskade kostna-
derna som också medförde förändrade 
effekter ökade nettonuvärdeskvoten från 
0,6 till 0,7. De förändrade effekterna in-
går dock inte i den omräknade 
nettonuvärdeskvoten. 

Förbi Tenhult 
Väg 31 ingår i det nationella stamvägnä-
tet och har stor betydelse som förbindel-
se mellan Jönköping och ostkusten. 
Vägen sträckte sig genom Tenhult, där 
den har mycket låg standard och trafik-
miljön är otillfredsställande. Sektionen 
har bantats från fyra körfält till tre kör-
fält jämfört med utformningen i planen, 
vilket bidrar till kostnadsminskning. 
Förlängning av objektet med någon kilo-
meter har däremot lett till ökade kostna-
der. Totalt minskar dock slutkostnaderna 
för objektet med 5 procent jämfört med 
2004 års plan.  På grund av minskade 

kostnader som också medförde förändra-
de effekter ökade nettonuvärdeskvoten 
från 0,6 till 0,7. De förändrade effekterna 
ingår dock inte i den omräknade 
nettonuvärdeskvoten. 

Partihallsförbindelsen  
(Regional plan)
Trafiksystemet kring Tingstadstunnelns 
södra mynning är komplext och det krävs 
många körfältsbyten på relativt korta 
sträckor. Området har höga olyckstal, 
men olyckorna har oftast lindrig skade-
följd. I området är avgasemissionerna 
stora till följd av de stora trafikmängder-
na och framkomlighetsproblemen under 
högtrafik. Objektet består av en ny trafik-
plats på E20, en ny trafikplats på E45 och 
en längre bro på cirka 1 150 meter som 
binder samman de båda trafikplatserna. 
Slutkostnaderna har ökat med 14 procent 
jämfört med 2004 års plan, och därmed 
har nettonuvärdeskvoten minskat från 
3,7 till 2,8. Dock har trafiken ökat i områ-
det vilket sannolikt har ökat nyttorna. 
Dessa nyttor är dock inte med i den om-
räknade nettonuvärdeskvoten. 

Väg 68 Fagersta–Norberg  
(Regional plan)
Objektet omfattade ombyggnad av 1 mil 
13-metersväg som redan tidigare var ut-
förd som trefältsväg utan mitträcke. 
Uppföljningen av väg 68 Fagersta-
Norberg visar att anläggningskostnaden 
blev lägre än beräknat i plan. 
Slutkostnaderna har minskat med 6 pro-
cent jämfört med 2010 års plan. Att kost-
nadsutfallet blev lägre än beräknat beror 
på att aktiv design1  har genomförts i 
samarbete med entreprenören. Objektet 
är samhällsekonomiskt lönsamt, och i 
och med att den slutliga kostnaden mins-
kat ökar nettonuvärdeskvoten från 2,0 
till 2,2.

Väg 68 Norberg–Avesta  
(Regional plan)
Objektet omfattade ombyggnad av 1,4 mil 
väg med en vägbredd på cirka 8 meter till 
mötesfri landsväg. Objektet fanns uppta-
get i länsplan 2004–2015 med 80 miljo-
ner kronor för sträckan mellan Norberg 
och Dalarnas länsgräns (cirka 9,5 km). 
Därtill medfinansierades projektet med 
30 miljoner kronor från Dalarnas läns-
plan och bärighetsanslaget. 

Slutkostnaderna har minskat med 2 pro-
cent jämfört med 2004 års plan. 
Omräknad nettonuvärdeskvot skiljer sig i 
princip inte från den som är beräknad i 
planen. De nettonuvärdesberäkningar 
som gjorts omfattar enbart de 9,5 km 
som ligger inom Västmanlands län. 

Tillfart Skavsta  
(Regional plan)
Projektet omfattar ny tillfartsväg på cir-
ka 1,2 km till Skavsta flygplats från väg 52 
och finns upptaget i gällande länsplan 
2010–2021 i Södermanlands län med 27 
miljoner kronor. Slutkostnaderna ökade 
med 16 procent jämfört med 2010 års 
plan. Genomförandekostnaden uppgick 
till 34,5 miljoner kronor i 2011 års prisni-
vå, varav statens andel uppgick till cirka 
16 miljoner kronor och resten hade an-
nan finansiering. Att kostnadsutfallet to-
talt sett blev högre beror på att objektets 
omfattning ökade. Däremot blev kost-
nadsutfallet för statens del lägre än be-
räknat på grund av att den statliga delen 
av objektet minskades i omfattning. På 
grund av ökade kostnader som också 
medförde förändrade effekter minskade 
nettonuvärdeskvoten från 0,9 till 0,6. De 
förändrade effekterna på grund av änd-
rad omfattning ingår dock inte i den om-
räknade nettonuvärdeskvoten.

Tvärleden osby–Markaryd  
(Regional plan)
Den ursprungliga vägen mellan 
Markaryd och Osby hade till stora delar 
låg standard. Objektet innebar ombygg-
nad till niometersväg med två körfält. 
Slutkostnaderna har ökat med 5 procent 
jämfört med 2004 års plan på grund av 
kompletteringar och tillägg i entrepre-
nadskedet. Kostnadsökningen bedöms 
inte vara kopplad till förändringar av 
nyttan. På grund av ökade kostnader 
sjunker nettonuvärdeskvoten från 1,2 till 
0,8. 

Väg 23 förbi Målilla  
(Regional plan)
Väg 23 är en viktig regional väg som går 
mellan Malmö och Linköping. Under se-
nare år har lastbilstrafiken ökat kraftigt. 
I Målilla gick vägen genom samhället 
med fördröjningar för genomfartstrafi-
ken och brister i boendemiljön som följd. 
Objektet innebär att en förbifart byggs. 

1) Med aktiv design avses att beställare tillsammans med entreprenören kontinuerligt söker lösningar på uppkomma problem och letar möjligheter för kostnadseffektiva lösningar.
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Slutkostnaderna har minskat med 7 pro-
cent jämfört med 2010 års plan. 
Nettonuvärdeskvoten ökar från 0,9 till 
1,1. Kostnadsminskningen bedöms inte 
ha påverkat nyttan.

UPPFÖLJNING AV åTGäRdERNAS 
oMFATTNING
I tabell 9 visas den totala nettokostnaden 
för investeringsåtgärder för objekt som 
har öppnats för trafik 2009–2011 samt åt-
gärdernas omfattning i kilometer. Under 
hösten 2011 öppnade motorvägen E6 
Trelleborg–Vellinge liksom motortrafik-
leden på E4 Enånger–Hudiksvall. Båda 
dessa projekt ingår i tabell 9. Av tabellen 
framgår att antalet kilometer motorväg 
som byggts under 2011 är mindre än tidi-
gare år och att snittpriset för motorväg 
varierat kraftigt över åren. Priset avgörs 
mycket av om det är storstad, rådande 
grundförhållanden med mera. Priset 
2010 var exceptionellt högt och innehöll 
objekt som väg 73 Älgviken– Fors och 
E18 Sagån–Enköping. Inget järnvägsob-
jekt med dubbelspår har öppnats under 
2011. Se tabell 9

Fler genomförda åtgärder redovisas 
under avsnitt Åtgärdsområden.

åtgärdsområden miljö samt  
trimning och effektivisering  
I den nationella planen har genomföran-
det av investeringar mindre än 50 miljo-
ner kronor grupperats i åtgärdsområden. 
Dessa åtgärder är i allmänhet mycket 
kostnadseffektiva och ger bred och god 
måluppfyllelse. De är mycket efterfråga-
de av både medborgare och näringsliv. 
Åtgärderna bidrar ofta till att det befint-
liga transportsystemet kan användas  
effektivare och att de negativa miljöeffekt- 
erna minskar. Av tabeller nedan framgår 
exempel på vad som har slutförts under 
2010 och 2011.

Åtgärdsområdena delas in i två under-
grupper: 
•	 åtgärder	som	begränsar	miljöpåverkan	
•	 åtgärder	för	trimning	och	effektivise-

ring av transportsystemet för tillväxt 
och klimat.

åtgärder som begränsar  
miljöpåverkan
Riktade fysiska miljöåtgärder för att be-
gränsa transportsystemets miljöpåver-
kan har genomförts inom områdena 
buller, trygga vattentäkter, alléer och 
kulturobjekt samt hinder för vattenle-
vande djur.

Arbetet med att genomföra åtgärder för 
att minska antalet bullerutsatta längs 
statliga vägar och järnvägar fortsätter. 
Utfallet är dock lägre än 2010, framför 
allt vad gäller bullerutsatta längs det 
statliga vägnätet. 

Åtgärderna 2011 innebar att totalt  
2 324 färre personer är utsatta för väg-
trafikbuller över riktvärden för buller in-
omhus. Bullerdämpande åtgärder kan 
vara både riktade åtgärder (till exempel 
bullerskärmar, fasadåtgärder och buller-
dämpande beläggningar) och åtgärder 
som ingår som delar av större investe-
ringsprojekt. 

Totalt har 1 083 bostadslägenheter åt-
gärdats vid ny- och ombyggnad av järn-
vägar. Fasadåtgärder har genomförts på  
1 022 bostäder, och 8 520 meter buller-
skärm har satts upp.

Åtgärder för att trygga vattentäkter 
har inte genomförts i samma omfattning 
som under 2010. Den enskilt största  

effekten för att skydda vattenkonsumen-
terna har erhållits genom skydd av vat-
tentäkten Skråmsta Bista i Mälar-dalen. 
Denna åtgärd har inneburit att dricks-
vattnet för 100 000 konsumenter har 
skyddats. 

På knappt 140 platser har åtgärder ge-
nomförts på alléer och kulturobjekt. 
Bland annat har drygt 100 milstenar res-
taurerats, varav 50 i södra Sverige och 30 
på Gotland. Åtgärder för att återskapa 
och bevara värdefulla alléer har genom-
förts över hela landet, men med tyngd-
punkt på Mellansverige och södra 
Sverige. En kulturväg har åtgärdats.

Åtgärder för att reducera barriärer för 
vattenlevande djur som utter och fisk har 
genomförts i större utsträckning än tidi-
gare. Framför allt har åtgärder genom-
förts i norra Sverige. En åtgärd för 
groddjur har genomförts i södra Sverige, 
där också flest sällsynta arter finns.
Se tabell 10 

Tabell 9 
Totala kostnader för investeringar

Motorväg Mötesfri 
landsväg

dubbelspår/ 
flerspår

Total kostnad i resp. 
års prisnivå, mnkr

2009 802 811

2010 4 125 1 191 7 704

2011 329 2 038 0

Längd, km 2009 20 160 0

2010 59 198 17

2011 9 174 0

 1) I motorväg 2011 ingår E6 Trelleborg–Vellinge. I mötesfri landsväg för 2011 ingår E4 Enånger–Hudiksvall som är en 
motortrafikled med 2+2 körfält.

Tabell 10 
Miljöinvesteringar för att begränsa transportsystemets miljöpåverkan

Exempel på åtgärder som genomförts inom kategorin 
miljöåtgärder

2010 2011

Åtgärder för bullerutsatta längs statliga vägar,  
antal personer

4 002 2 324

Bulleråtgärder vid ny- och ombyggnad av järnväg, antal 
bostäder

uppgift saknas 1 083

Fasadåtgärder, järnväg, antal fönster uppgift saknas 1 022

Bullerskärm, järnväg, antal meter uppgift saknas 8 520

Konsumenter anslutna till vägnära stora vattentäkter på 
statligt vägnät som har tryggats, antal

262 400 129 600

Slitna vägmiljöer som åtgärdats med riktade miljömedel, 
antal

6 5

Åtgärdade barriärer för djur, antal 34 68

Restaurerade alléer och kulturobjekt på statligt vägnät, antal 142 136
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åtgärder för trimning och effekti-
visering av transportsystemet för 
tillväxt och klimat
Inom kategorin trimning och effektivise-
ring görs ett stort antal trafiksäkerhets- 
och tillgänglighetsåtgärder, exempelvis 
planskilda korsningar, mötesseparering, 
hastighetsdämpande åtgärder i tätorter 
samt mötesspår, stigningsfält och 
stationsåtgärder.

Av tabellen nedan kan man se att an-
talet kilometer väg som mötessepareras 
har legat på samma nivå under ett antal 
år och att antalet kilometer nybyggd 
gång- och cykelväg och planskilda kors-
ningar ökar.  

Sedan tidigare har Vägverket och 
Banverket i samarbete med kommuner 
pekat ut en prioriterad del av kollektiv-
trafiken som senast år 2010 skulle kunna 
användas av personer med nedsatt rörel-
se- och orienteringsförmåga. Nätet fort-
sätter utvecklas och nya stråk pekas ut. 
Under året har cirka 20 busshållplatser 
åtgärdats längs nationellt och regionalt 
prioriterade stråk. Nätet är trafikslagsö-
vergripande och består av stråk och by-
tespunkter i form av stationer, 
hållplatser, flygplatser och båtbryggor. 
Arbetet med att anpassa stationer har 
fortsatt på ungefär samma nivå som 2010. 
Under 2011 åtgärdades 15 stationer.  För 
att kollektivtrafiknätet till fullo ska fung-
era för personer med funktionsnedsätt-
ning krävs att även fordon, information, 
service med mera anpassas, fungerar och 
används.

Framkomligheten på järnväg gynnas 
av de kraftförsörjningsåtgärder och åt-
gärder för trafikledningssystemet som 
installerats. Under 2011 har antalet plan-
korsningar minskat med 117, vilket gyn-
nar såväl trafiksäkerhet som framkom- 
lighet. Se tabell 11 

BäRIGHETSåTGäRdER
Regeringen har i den nationella planen 
avsatt 14,8 miljarder kronor till bärig-
hetsåtgärder på vägnätet. Bärighet är en 
vägs eller en bros förmåga att tåla belast-
ningen från trafiken utan att skadas. 
Genom att höja bärigheten på vägar och 
broar på sträckor som inte har tillräcklig 
bärighet i förhållande till behovet så ökar 
framkomligheten för näringslivet. 

Huvuddelen av näringslivets tunga 
transporter på väg går på de större vägar-
na som normalt är dimensionerade för att 
klara de ökade volymerna. 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. En färje-
led mellan Slagsta och Tyska botten ska 
avlasta Essingeleden och förkortar resvä-
gen mellan norra och södra Stockholms 
län för de tyngsta kranbilarna, som inte 
får köra på allmänna vägar utan dispens. 
Se tabell 12

stockholmsförhandlingen
Stockholmsförhandlingen omfattar ett 
25-tal projekt på riksvägar och regionala 
vägar i Stockholms län som ska finansie-
ras via trängselskatt. Det största projek-
tet är Förbifart Stockholm till en kostnad 
av 27,6 miljarder kronor (prisnivå 
2009-06). 

Genomförandet är försenat i hälften 
av de projekt som är finansierade med 
trängselskatt. Förseningarna beror  
exempelvis på samordning med kommu-
nernas egen planering och avgränsningar 
av projekten.

Uppföljning av regionala 
planer 
De regionala vägarna är statliga vägar 
som inte ingår i det nationella stamväg-
nätet. Investeringar i dessa vägar samt 
statsbidrag upprättas av länsstyrelser, re-
gionala självstyrelseorgan och kommu-
nala samarbetsorgan. Planupprättarna 
har möjlighet att i sina respektive regio-
nala planer även avsätta medel till inves-
teringar i nationella vägar och järnvägar.

I regeringens beslut om fastställelse 
av nationell trafikslagsövergripande plan 
för utveckling av tranportsystemet samt 
fastställelse av definitiva ekonomiska  
ramar för trafikslagsövergripande  
länsplaner för regional transportinfra-
struktur för perioden 2010–2021, anges 
att genomförandet av länsplanerna ska 
ske på ett sådant sätt att en lika stor andel 
av respektive länsplan kommer att vara 
genomförd till 2014. 

I tabell 13 redovisas utfallet för 2011 
samt det ackumulerade utfallet för åren 
2010 och 2011. Utfallet redovisas även 

Tabell 11 
Trimnings och effektiviseringsåtgärder som genomförts 2011 

Exempel på åtgärder som genomförts inom kategorin 
trimning och effektivisering

2010 2011

Väg som försetts med mötesseparering/mitträcke, km 239 228

Nybyggda gång- och cykelvägar, km 83 91

Nybyggda planskilda korsningar för gång- och  
cykeltrafik, antal

19 14

Nybyggda planskilda korsningar för biltrafik,  
inkl trafikplatser, antal

28 40

Planskilda korsningar järnväg, minskat antal Uppgift 
saknas

117

Åtgärdade stationer för funktionshindrade, antal 14 15

Tabell 12 
Bärighetsåtgärder under åren 2010 och 2011. 

Genomförda åtgärder inom ramen för bärighetsanslaget 2010 2011

Riskreducerande väghållningsåtgärder, antal 28 33

Beläggning av grusväg, antal km 25 6

Bärighetsåtgärder för anpassning av viktiga  
näringslivsvägar till dagens laster, antal km 

184 175

Bärighetsåtgärder för höjning av bärighetsklass på broar 
på utpekade viktiga näringslivsvägar, antal broar 

8 14

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

962 494

Bärighetsåtgärder på utpekat vägnät  
(viktiga näringslivsvägar), antal km 

1 103 654
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Tabell 13 
Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna, miljoner kronor i löpande priser

Namngivna 
investeringar

Trimning och ef-
fektivisering, miljö 
och övriga mindre 
åtgärder 

Statlig medfinansie-
ring till kommuner för 
trafiksäkerhet, miljö, 
transportinformatik 
och flygplatsanlägg-
ningar

Statlig medfinans-
iering till trafik-
huvudmän för 
kollektivtrafik väg, 
spår och sjöfart

Bidrag till  
enskilda vägar

 Summa

Volym 2010 1 325 699 31 369 13 2 437

Volym 2011 852 742 84 477 15 2 170

Volym 2010-2021 15 743 6 998 2 409 7 601 349 33 100

Andel av plan procent 13,83 20,59 4,78 11,13 8,02 13,92 

Tabell 14 
Uppföljning av de regionala planerna, miljoner kronor i löpande priser

Län  Utfall 20101 Utfall 20112 Summa  
2010–2011

Plan  
2010–20133

Andel som genomförts 
under 2010 och 2011 av 
plan 2010–2013 procent

Stockholm 284 589 873 2 484 35 

Uppsala 159 41 200 480 42 

Södermanland 47 9 56 290 19 

Östergötland 62 128 190 425 45 

Jönköping 36 100 136 391 35 

Kronoberg 76 49 125 215 58 

Kalmar 141 30 171 251 68 

Gotland 33 10 43 65 66 

Blekinge 41 26 67 154 44 

Skåne 293 249 542 1 276 42 

Halland 93 56 149 335 44 

Västra Götaland 686 391 1 077 1 846 58 

Värmland 39 60 99 277 36 

Örebro 92 47 139 299 46 

Västmanland 72 12 84 240 35 

Dalarna 17 107 124 311 40 

Gävleborg 57 34 91 276 33 

Västernorrland 66 59 125 220 57 

Jämtland 12 37 49 151 32 

Västerbotten 52 60 112 251 45 

Norrbotten 38 53 91 235 39 

Centrala kostnader, ej 
fördelade på län

41 23 64

Summa 2 437 2 170 4 607 10 473 44 

1) Länen har påförts kostnader till ett belopp av 27,8 mnkr för kostnader som finns nationellt (juridik och teknik) 

2) Länen har påförts kostnader till ett belopp av 80,6 mnkr för kostnader som finns nationellt (juridik och teknik) samt Intern adm

3) Krav finns att genomföra planerna jämnt till 2014
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som procent av planen för perioden 
2010–2013. Att utfallet varierar mellan 
länen beror på att det pågått större pro-
jekt i några län, bland annat Partihalls-
förbindelsen, väg 288 Jälla–Hov och 
riksväg 23 förbi Målilla. Dessa projekt 
har krävt medel under året för att kunna 
genomföras på ett effektivt sätt. Åtgärder 
i andra län har därför fått stå tillbaka un-
der både 2010 och 2011, men detta kom-
mer att jämnas ut till 2014.

Tabell 14 visar vilken typ av åtgärd 
som har genomförts i enlighet med de re-
gionala planerna, och fördelningen mel-
lan de olika kategorierna av statlig 
medfinansiering. Under rubriken ”namn-
givna investeringar” ingår medel till så-
väl vägar som järnvägar. Se tabell 13 
och tabell 14 

TEn-bidrag till infrastruktur-
investeringar
Under 2011 har EU-kommissionen beta-
lat 46,4 miljoner euro, motsvarande 419 
miljoner kronor, i EU-stöd till Trafik-
verket för investeringar och utvecklings-
insatser. Stödet ges som finansiellt stöd 
inom ramen för EU:s transeuropeiska 
transportnätverk (TEN-T). Stödet an-
vänds för att både planera och bygga in-
frastruktur inom väg och järnväg. Bland 
större projekt som har fått bidrag under 
2011 finns Norra länken, 
Haparandabanan, järnvägsanslutningar 
till Göteborgs hamn, Malmö central, sjö-
motorvägsprojekten Baltic Link 
(Karlskrona–Gdynia) och Århus–
Göteborg–Tallinn samt Easyway. 
Se tabell 15

statlig medfinansiering 
STATLIG MEdFINANSIERING TILL  
KoLLEKTIVTRAFIKANLäGGNINGAR 
oCH TRAFIKSäKERHET 
Statlig medfinansiering lämnas enligt 
förordningen (2009:237) om statlig med-
finansiering till vissa kollektivtrafikan-
läggningar m.m.

Den statliga medfinansieringen till re-
gionala kollektivtrafikanläggningar ska 
stimulera trafikhuvudmän och kommu-
ner till insatser för att göra kollektivtrafi-
ken mer tillgänglig, attraktiv, trygg och 
säker. En viktig del är att öka möjlighe-
terna för personer med funktionsned-
sättning att använda kollektivtrafiken. 
Insatserna är inriktade på resenärernas 
bästa, och hela reskedjan ska beaktas. 

Åtgärderna förutsätts öka resandet med 
kollektivtrafik. 
Trafikhuvudmännen kan beviljas statlig 
medfinansiering för anskaffning av regi-
onala spårfordon. I den nationella ban-
hållningsplanen för 2004–2015 avsattes 
totalt 4,5 miljarder kronor för detta än-
damål. Till och med 2011 har 2,2 miljar-
der betalats ut. Medlen kommer att 
fortsätta att betalas ut tills de medel som 
är avsatta i planen har förbrukats.  

Genom medel till kommunala miljö- 
och trafiksäkerhetsåtgärder stimuleras 
kommuner att vidta åtgärder för att 
minska buller och öka trafiksäkerheten. 
Syftet är att minska trafikens negativa 
påverkan på miljön samt antalet döda 
och svårt skadade i trafiken.

Under 2011 har den statliga medfinan-
sieringen uppgått till totalt 566 miljoner 
kronor till nedanstående ändamål.
Se tabell 16 

Under 2011 har statlig medfinansie-
ring betalats ut för bland annat busshåll-

 

platser, resecentrum, tillgänglighetsan-
passning, säkra gångpassager, gång- och 
cykelvägar, hastighetsåtgärder, cirkula-
tionsplatser, biluppställningsplatser av-
sedda för personer med funktionsned- 
sättning, kollektivtrafikanläggning 
flygplats, ombyggnad av kajanläggning 
och investering i fartyg. För spårfordon 
har Trafikverket under 2011 betalat ut to-
talt 11,7 miljoner kronor.

STATSBIdRAG TILL ENSKILdA VäGAR 
Under 2011 har Trafikverket lämnat 
statsbidrag till drift, underhåll och byg-
gande av 76 078 (75 982) kilometer en-
skilda vägar och till 13 (13) färjeleder. 
Huvuddelen av bidragen avser drift och 
underhåll. Statsbidragen till underhåll 
avser bland annat bärighetshöjande åt-
gärder, framkomlighetsåtgärder och tra-
fiksäkerhetsåtgärder på vägar, broar och 
beläggning. Tillsyn har genomförts på  
13 753 (18 598) kilometer enskild statsbi-
dragsväg. Se tabell 17 

Tabell 15 
Utbetalda TEN-bidrag per projekt 2011, tusen kronor

Beslutsår Beslut Projekttitel Bidragsbelopp

2009 2009-EU-50000-M Easyway fas 2 20 789

2007 2007-SE-12090-P Stockholm Norra länken, byggande 208 659

2007 2007-SE-12100-P Malmö Citytunneln, byggande 7 466

2007 2007-SE-92402-P Haparandabanan, byggande 18 157

2008 2008-91405-P Göteborgs hamn, anslutningar,  
byggande

30 002

2008 2008-SE-92600-S Förbifart Norrköping, studier 3 087

2008 2008-SE-92603-P Götalandsbanan, studier 2 088

2008 2008-SE-92605-P Malmö C, studier 19 643

2009 2009-EU-21010-P Baltic Link Karlskrona-Gdynia,  
byggande

56 670

2009 2009-SE-92600 E6 Partihallsförbindelsen, byggande 9 504

2010 2010-EU-21108-P Baltic Sea Hub and Spokes project, 
byggande och studier

29 951

2010 2010-SE-92216 Haparandalinjen, byggande 13 358

Summa utbetalt 419 375

Tabell 16 
Totalt utbetald statlig medfinansiering per ändamål 2011, tusen kronor

Statlig medfinansiering 2010 2011

Regionala kollektivtrafikanläggningar inkl. resecentrum 363 304 436 443

Spårfordon 155 256 11 705

Kommunala miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder 154 526 118 131

Summa 673 086 566 278
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Tabell 17 
Statsbidrag till byggande, drift och underhåll av enskilda vägar, miljoner kronor

2007 2008 2009 2010 2011

Statsbidrag till enskilda statsbidragsvägar totalt 7171 8202 1 0243 9274 1 0125

Därav årlig drift av väg, bro och beläggning 579 601 623 642 752

Därav drift och underhåll av färjeleder 55 63 60 71 74

Därav underhåll väg, bro och beläggning inkl. iståndsättning 58 122 285 194 166

Därav investering väg, bro och beläggning 18 28 51 5 2

Därav investeringsbidrag genom regional plan 7 6 5 15 18

Nyckeltal

Statens genomsnittliga bidragsandel exklusive färjedrift, procent 60 59 62 61 67

Trafikverkets kostnader för administration och rådgivning 34 34 39 36 31

Antal  km väg berättigad till statsbidrag 75 984 76 130 75 878 75 982 76 078

Antal väghållningsorganisationer 22 709 22 719 22 738 22 749 22 738

Statsbidrag exklusive färjedrift per km väg och år, kr 8 709 9 941 12 706 11 260 12 328

Statsbidrag exklusive färjedrift per väghållare och år, kr 29 140 33 312 42 401 37 609 41 249

Kostnad för administration och rådgivning per väghållare och år, kr 1 505 1 509 1 704 1 586 1 363

1) Exklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke medfinansierade vägar, cirka 33 mnkr. Inklusive bidrag till medfinansierade vägar för  
    stormskador (körskador), cirka 11 mnkr, översvämningsskador cirka 1 mnkr. 

2) Exklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke medfinansierade vägar, cirka 36 mnkr. Inklusive bidrag till medfinansierade vägar för  
    stormskador (körskador), cirka 1 mnkr, översvämningsskador cirka 0,5 mnkr. 

3) Exklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke medfinansierade vägar, cirka 7,5 mnkr. Inklusive bidrag till medfinansierade vägar för  
     stormskador (körskador), cirka 0,8 mnkr, Inklusive närtidssatsning, cirka 150 mnkr.  

4) Inklusive förstärkt satsning, cirka 48 mnkr. 

5) Inklusive extra årligt driftbidrag, cirka 94 mnkr.
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Eftersom regeringen höjde anslaget till 
enskilda vägar 2011 kunde Trafikverket 
ge ett extra driftbidrag upp till maximal 
bidragsnivå enligt bidragsförordningen 
för de bidragsvägar som inte har högsta 
bidragsnivå. Trafikverkets bidrag mot-
svarade i genomsnitt 67 (62)  procent av 
väghållarens kostnader, exklusive bidrag 
till färjedrift. Andelen är beräknad uti-
från Trafikverkets bedömning av 
kostnaden. 

På det enskilda vägnätet med statsbi-
drag finns cirka 4 000 broar. Huvudin-
spektion1  har genomförts på 90 procent 
av brobeståndet under åren 2006–2011. 
Bärighetsklassning av broarna pågår och 
förväntas bli klar under 2013. Hittills har 
cirka 56 procent av broarna bärighets-
klassats.

Trafikverket har tillsammans med 
Riksförbundet enskilda vägar (REV) och 
Lantmäteriet hållit utbildningar för väg-
hållare vid 29 (28) tillfällen. Totalt deltog 
1 489 (1 380) i kurserna, varav 279 (242)  
kvinnor. Syftet är att förmedla kunskap 
om bidragsregler och vägteknik inom en-
skild väghållning till styrelsefunktionä-
rer i väghållningsorganisationer.

Uppföljning av effekter för 
objekt öppnade för trafik 
2006  
För objekt öppnade för trafik år 2006 har 
en uppföljning gjorts av effekter och 
samhällsekonomisk lönsamhet. 
Redovisade uppföljda anläggnings- 
kostnader baseras i huvudsak på 

uppföljningar som gjorts redan år 2006. 
Tre av objekten bedöms ha gett de effek-
ter som planerades vid planupprättande 
(grön). För fyra objekt har det varit svårt 
att bedöma effekterna eftersom objekten 
inte har prövats med en samhällsekono-
misk kalkyl eller innehållet har föränd-
rats så mycket i förhållande till 
beslutsunderlaget att det inte har varit 
möjligt att jämföra effektutfallet (grå). 
Nedan kommenteras resultatet av upp-
följningen för de objekt som öppnades för 
trafik år 2006. Omräkning av nettonu-
värdeskvoterna baserar sig endast på 
kostnadsförändringar mellan gällande 
plan vid byggstart och slutkostnader för 
respektive objekt. Se tabell 18 
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Tabell 18 
objekt öppnade för trafik år 2006, miljoner kronor prisnivå 2006-06

objektnamn Gällande plan 
vid byggstart

Plankostnad 
publicerad i 
årsredovisning 
2006 (exkl 
produktions-
stöd)

Beräknad kost-
nad vid bygg-
start publicerat 
i årsredovisning 
2006 (exkl pro-
duktionsstöd)

Uppföljd 
kostnad efter 
genomförande 
publicerat i 
årsredovisning 
2006 (inkl pro-
duktionsstöd)

Uppföljd 
nettonytta

Beräknad nnk 
i plan

Uppföljd 
NNK

Järnväg

Bangårdsombyggnad, 
exklusive ställverk– 
ingår i ”Godsstråket 
genom Bergslagen 
Mjölby”

2004–2015 286 423 550
Samhälls- 
ekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Stockholm, platt-
formsanpassning 
(SL-området)

2004–2015 297 126 136
Samhälls- 
ekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Öxnered-Trollhättan, 
dubbelspår ingår i 
”Norge/Vänernbanan”

2004–2015 672 923 1 048
Samhälls- 
ekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Motorväg

E4 Markaryd– 
Strömsnäsbruk  
(förbi Markaryd)

2004–2015 806 818 808 -0,2 -0,1

Rv 44 Väne-Ryr– 
Båberg 2004–2015 306 281 284 0,3 0,8

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

Rv 23 Genom  
Sandsbro 1998–2007  841 95 94 0,9 0,7

Landsväg med mötande trafik

RV 26 Rämmen– 
W-länsgräns  
(Regional plan)

2004–2015 81 78 76
Samhälls- 
ekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

1) Detta objekt följs upp mot planen för 1998–2007. Kostnaden som redovisas är således från denna plan och motsvarar inte det som redovisades i årsredovisning 2006. 

1) En huvudinspektion syftar till att upptäcka och bedöma sådana brister som kan påverka byggnadsverkets funktion eller säkerhet inom en tioårsperiod. Syftet är också att upptäcka sådana brister 
som kan leda till förhöjda förvaltningskostnader, om de inte åtgärdas inom tidsperioden.
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Bangårdsombyggnad Mjölby
Den tidigare bangården i Mjölby hade låg 
standard. I ombyggnaden ingick bland 
annat nya växlar och signaler, ett nytt in-
formationssystem och nytt ställverk, vil-
ket innebär att Mjölby nu är en modern 
bangård. Den tidigare lokala tågklare-
ringen har ersatts med fjärrstyrning. 
Med nytt material har anläggningen  
också blivit mera robust. Bangården har 
anpassats till både gods- och pendeltågs-
trafik. Med moderna växlar och signaler 
kan högre hastighet tillåtas, vilket höjer 
kapaciteten. Att informationssystemet är 
nytt är till nytta för resenärerna. 
Bangården har också anpassats för dub-
belspårstrafik, vilket innebär att när dub-
belspåret Motala–Mjölby är färdigt 
uppstår ytterligare nytta. 

Det är inte möjligt att jämföra plane-
rad effekt med utfall: Grått

Stockholm, plattformsanpassning 
(SL-området)
Nya fordon i SL:s trafiksystem medförde 
att plattformarna behövde anpassas. 
Denna satsning innebar att tillgänglighe-
ten till trafiksystemet för personer med 
funktionsnedsättning behövde 
säkerställas. 

I årsredovisning för Banverket 2006 
konstateras att projektet kostade väsent-
ligt mindre än det som redovisades i 
framtidsplanen. Detta beror till stor del 
på byte av produktionsmetod. I stället för 
att höja eller sänka spåret gjordes åtgär-
derna på plattformen i stället. 
Kostnadsökningen i slutskedet beror på 
oförutsedda kostnader i samband med 
signalanpassning. Vår bedömning är att 
effektutfallet är i nivå med eller översti-
ger planerad effekt enligt beslutsunderla-
get.

Planerad effekt bedöms vara uppnådd: 
Grönt

Öxnered–Trollhättan
Godstrafiken i regionen kräver ökad ka-
pacitet, bland annat för att kunna möta 
de ökande godsvolymer som transporte-
ras till och från Göteborgs hamn. 
Objektet är en delmängd av projektet 
Norge/Vänerbanan. Genom utbyggnaden 
kommer Norge/Vänerbanan att kunna ta 
över en del godstrafik från den hårt be-
lastade Västra stambanan. Sträckan var 
tidigare enkelspårig. En utbyggnad till 
dubbelspår ger nya möjligheter för regi-
on- och pendeltågstrafiken, bland annat 
förkortade restider och ökad turtäthet. 

Det är inte möjligt att jämföra plane-
rad effekt med utfall: Grått

E4 Markaryd–Strömsnäsbruk
Den aktuella sträckan var mycket olycks-
belastad.  Den var en av få sträckor på E4 
mellan Helsingborg och Stockholm som 
inte hade motorvägsstandard.  Objektet 
blev lite billigare än vi hade beräknat. 
Det berodde dels på att sektionen krymp-
tes jämfört med den planerande, dels på 
att vi fick ett lägre anbud än förväntat. 
Förändringen i kostnad gjorde att net-
tonuvärdeskvoten steg från -0,2 till -0,1. 
Nyttan bedöms ha blivit lite större än vad 
vi beräknade i förekalkylen, på grund av 
dels att trafiken har ökat snabbare än be-
räknat, dels att hastigheten höjts till 120 
kilometer i timmen. 

Planerad effekt bedöms vara uppnådd: 
Grönt

Väg 44 Väne–Ryr–Båberg
Vägen hade låg geometrisk standard vil-
ket innebar att framkomligheten var be-
gränsad och att det uppstod köer under 
vissa tider på dygnet. Under sommarmå-
naderna – när trafikvolymerna är som 
störst – används vägen också av ett stort 
antal oskyddade trafikanter. 

Kostnadsminskningen mellan planen 
och färdigställandet har lett till att 

nettonuvärdeskvoten ökat. Om man tar 
hänsyn till den stora trafikökningen på 
sträckan blir effekterna och nyttan ännu 
större. 

Planerad effekt bedöms vara uppnådd: 
Grönt

Väg 23 genom Sandsbro 
Riksväg 23 är en viktig infartsväg till 
Växjö för både långväga och lokal trafik. 
Den gamla vägen hade på det aktuella av-
snittet mycket låg standard beträffande 
trafiksäkerhet och framkomlighet. 
Objektet blev lite dyrare än man beräk-
nade 1998. Det berodde dels på att sektio-
nen breddades, dels på att projekterings- 
processen blev utdragen. Förändringen i 
kostnad gjorde att NNK sjönk från 0,9 till 
0,7. Nyttan bedöms ha blivit lite större än 
vad som beräknades i förekalkylen, på 
grund av dels att trafiken ökat snabbare, 
dels att hastigheten höjts till 100 kilome-
ter i timmen. Den bredare sektionens in-
verkan på nyttan bedöms som marginell. 
Hur lönsamheten har påverkats totalt är 
svårt att avgöra.

Det är inte möjligt att jämföra plane-
rad effekt med utfall: Grått

Väg 26 Rämmen  
(Regional plan)
Den aktuella vägsträckan hade delvis låg 
geometrisk standard. Det förekom branta 
stigningar liksom anslutningar med dålig 
sikt. Omkörningsmöjligheterna var be-
gränsade på vissa sträckor på grund av 
otillräckliga siktförhållanden. Objektet 
bidrog till att förbättra trafiksäkerheten 
och öka framkomligheten. Vägen har 
breddats till 7,5 m och fått en ny sträck-
ning söder om Oforsen och en skyltad 
hastighet på 90 kilometer i timmen. 

Det är inte möjligt att jämföra plane-
rad effekt med utfall: Grått

Investeringar
Uppföljning av effekter för objekt öppnade för trafik 2006 
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I den nationella planen för 
transportsystemet har mål för 
leveranskvaliteter satts upp för 
att genom drift och underhåll 
leverera ett tillförlitligt väg- och 
järnvägsnät. Trafikvolymerna 
både på väg och järnväg har ökat, 
och i kombination med stora 
underhållsbehov ställer det stora 
krav på planering och genomför-
ande av underhållsåtgärder och 
att trafiken i samband med dessa 
arbeten flyter med minsta möjliga 
störningar. 

Under året har en satsning på kapacitets-
höjande åtgärder på järnvägsnätet ge-
nomförts, där fokus legat på framför allt 
storstadsområdena. Underhållet av be-
lagd väg minskade jämfört med 2010,  
vilket gav utslag i en försämrad bekväm-
lighet på framför allt de högst trafikerade 
vägtyperna där spårdjupet har accelere-
rat.  Med erfarenhet av de senaste vint-
rarna har Trafikverket vidtagit ett stort 
antal åtgärder, både vad gäller väg och 

järnväg. Satsningarna görs inom flera 
områden, till exempel upphandling av 
extra snöröjningsresurser, utökade re-
surser på kritiska vägavsnitt och förbätt-
rad trafikinformation.

Tillförlitlighet i väg- och  
järnvägsnätet
I Nationell plan för transportsystemet 
2010-2021, har mål för leveranskvalitet 
angetts för sex områden:
•	 framkomlighet	och	punktlighet	
•	 robusthet
•	 trafik-	och	trafikantinformation
•	 bekvämlighet
•	 säkerhet
•	 användbarhet.

Leveranskvaliteterna  
har knutits till fem  
väg- respektive bantyper 
Målnivåer för leveranskvalitet 2021 har 
angivits för de olika väg- och bantyperna. 
Bilderna nedan redovisar i vilken ut-
sträckning dessa mål har uppnåtts vid ut-
gången av 2011 (röd = långt från 
måluppfyllelse, gul = delvis måluppfyllel-
se, grön = uppnås redan 2011, grå = ej ak-
tuellt för denna vägtyp). Utvecklingen av 
de olika leveranskvaliteterna under 2011 
anges med pilarnas riktning. Det bör 
framhållas att målen är satta för 2021 

och därför krävs oftast fleråriga sats-
ningar för att uppnå målen 2021. En ut-
förligare beskrivning finns under 
rubriken Genomförda åtgärder och 
resultat. 

Leveranskvalitet för väg
Se tabell 19 
Inom området framkomlighet och 
punktlighet har störningarna på stor-
stadsvägnätet totalt sett minskat jämfört 
med 2010. Störningarna har minskat 
mycket i Malmöområdet, medan läget i 
stort sett varit oförändrat i Stockholm 
och Göteborg. De främsta orsakerna till 
att störningarna inte minskat här är 
översvämningar i Göteborg och brolager-
brott på Essingeleden i Stockholm. För 
övriga vägtyper, i synnerhet på övriga 
nationella vägar, noteras också en minsk-
ning av störningarna jämfört med 2010 – 
till stor del beroende på gynnsamma 
väderförhållanden under november och 
december 2011.

Planerade åtgärder för att uppnå för-
bättringar i trafik- och trafikantinforma-
tion på storstadsvägnätet har inte kunnat 
genomföras i tänkt omfattning, och ef-
fekterna har därför delvis uteblivit. 
Däremot har arbetet med att öka fram-
komligheten vid större underhållsarbe-
ten på övriga nationella vägar genom- 
förts planenligt.

Tabell 19 
Leveranskvalitet och vägtyper, uppfyllelse av målen för 2021 och utveckling under 2011.

 Väg Framkomlighet / 
Punktlighet Robusthet

Trafik- och 
trafikant- 
information

Bekvämlighet Säkerhet Användbarhet

Storstadsområden

Övriga nationella vägar + 
anslutande med  
ÅDT > 8 000 fordon

Utpekade pendlings- och 
servicevägar, inklusive 
viktiga vägar för kollek-
tivtrafik

Övriga för näringslivet 
utpekade viktiga vägar

Lågtrafikerade vägar och 
enskilda vägar
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När det gäller bekvämlighet har förhål-
landena under vintern 2010/2011 medfört 
extraordinära kostnader, vilket har inne-
burit en kraftig neddragning av medlen 
för underhåll av belagd väg under resten 
av året. Trots att åtgärder på storstads-
vägnätet har prioriterats har tillståndet 
på detta nät försämrats. En försämring 
konstateras även på pendlingsvägarna. 
För övriga vägtyper är tillståndet i stort 
sett oförändrat.

För robusthet, säkerhet och använd-
barhet har genomförda åtgärder under 
året inneburit att läget har upprätthål-
lits, men de har således inte lett till någon 
förbättring.

Leveranskvalitet för järnväg
Se tabell 20 
Målen för punktligheten i järnvägstrafi-
ken har inte uppnåtts, förutom på banor 
med mindre trafik. Punktligheten är 
dock förbättrad i förhållande till 2010 
men sämre än under perioden 
2007–2009.

Under hösten 2011 har Trafikverket 
börjat ett samarbete med järnvägsföreta-
gen för att under mycket kort tid genom-
föra underhållsåtgärder i syfte att 
förbättra punktligheten i storstadsområ-
dena. Denna kraftsamling innebär att 
trafikoperatörerna upplåter kapacitet 
som gör att Trafikverket och 

underhållsentreprenörerna får möjlighet 
att utföra ett stort antal åtgärder på kort 
tid. 

För att öka robustheten har Trafi-
kverket utökat vinterförberedelserna  
genom ett program med förebyggande 
åtgärder och utökad beredskap, som vi 
har tagit fram tillsammans med under-
hållsentreprenörer och tågoperatörer. 
Andra åtgärder är utökad vegetationsröj-
ning för att reducera lövhalka.

Trädsäkringsarbetet kring järnvägs-
nätet har fortsatt och därmed har färre 
kontaktledningar rivits ned.

Under 2011 har ett prioriterat område  
varit att förbättra och utveckla trafikin-
formationen på järnväg, bland annat  
genom införande av nytt utropssystem.

Trafikverket har arbetat med att för-
bättra säkerheten vid arbete i spårmiljö. 
Bland annat har vi tillsammans med 
järnvägsföretag och räddningstjänst för-
stärkt förmågan att hantera händelser 
som kan kräva evakuering av resenärer 
från tåg. Problem med kopparstölder har 
förekommit även under 2011, och den sis-
ta tiden har även sabotagen mot trafikin-
formationsutrustningar ökat. 

Tabell 20
 Leveranskvalitet och bantyper, uppfyllelse av målen för 2021 och utveckling under 2011.

 Järnväg Framkomlighet / 
Punktlighet Robusthet

Trafik- och 
trafikant-infor-
mation

Bekvämlighet Säkerhet Användbarhet

Banor inom storstadsom-
rådena

Banor som bildar större 
sammanhängande stråk

Banor för övrig viktig 
gods- och resandetrafik

Banor med mindre trafik

Banor med ringa eller 
ingen trafik
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Bekvämligheten på järnvägsnätet be-
skrivs som ett genomsnittligt kvalitetstal 
för spårläget och är i stort sett oföränd-
rad jämfört med 2010. 

FÖRUTSäTTNINGAR SoM PåVERKAT 
RESULTATET 
År 2011 inleddes med en sträng vinter, 
vilket medförde störningar i både väg- 
och järnvägsnätet.  Väderrelaterade pro-
blem med stormar och nedfallna träd, 
åska, kraftiga regn, översvämningar, 
trumras och jordskred har varit mer om-
fattande 2011 än normalt.

Vintervädret under 2011 var totalt nå-
got gynnsammare än genomsnittet, 
framför allt i de norra delarna av landet. 
Antalet tillfällen med kraftigt snöfall och 
snödrev var betydligt lägre än 2010 med-
an antalet halktillfällen var högre.  Karta 
2 visar vädret 2011 jämfört med genom-
snittsvintern under perioden 2002–2011. 
Se karta 2 
Ett kraftigt skyfall och åska drabbade 
Östergötland och Södermanland i juli 
med störningar i tågtrafiken som följd. 
Västkusten drabbades i mitten av augusti 
av ett mycket kraftigt regn inom främst 
Göteborgsområdet. Då var bland annat 
E6 avstängd under många timmar efter-
som hela vägbanan låg under vatten. 

Åska har medfört stora störningar fram-
för allt i mellersta Sverige. Under slutet 
av december drabbade stormen Dagmar 
framför allt järnvägstrafiken med ned-
fallna träd och nedrivna kontaktledning-
ar. Antalet avgångar reducerades för att 
upprätthålla säkerheten för resenärerna 
och för att snabbt kunna återställa 
anläggningen.

Trafikvolymen i väg- och järnvägsnä-
tet har ökat med 1,5 respektive 5,4 pro-
cent från 2010 till 2011. Trafikvolymerna 
är därmed uppe på samma nivå eller hö-
gre än den nivå som gällde före lågkon-
junkturen 2008 till 2009. En ökning av 
trafiken på väg och järnväg ökar behovet 
av underhållsåtgärder. Behovet av åtgär-
der till följd av mer trafik på vägarna för-
ändras relativt lite jämfört med järnväg. 
Detta förhållande gäller främst för per-
sonbilar. Däremot innebär ökad lastbils-
trafik snabbare förslitning och därmed 
större påverkan på behovet av åtgärder. 

anläggningarnas tillstånd 
En avgörande faktor för behovet av un-
derhålls- och reinvesteringsåtgärder är 
anläggningarnas tillstånd. Omfattningen 
och prioriteringen av Trafikverkets un-
derhåll av väg- och järnvägsanläggning-
arna får också konsekvenser för 

utvecklingen av det tekniska tillståndet, 
vilket i sin tur påverkar vår förmåga att 
nå målen för leveranskvaliteterna. Det 
tekniska tillståndet är också en viktig in-
dikator på robustheten i väg- och 
järnvägsnätet.

Under året har vi fortsatt att studera 
väg- och järnvägsanläggningarnas till-
stånd. Kortfattat är slutsatsen att vägan-
läggningarnas tillstånd har försämrats 
under 2011, medan järnvägsanläggning-
arnas tillstånd har försämrats under en 
lång följd av år. Vi arbetar med en ny me-
tod för att bedöma underhålls- och rein-
vesteringsbehovet för ett antal stora 
teknikslag. Metoden möjliggör ett tioårs-
perspektiv där behovet bedöms genom 
att man beräknar det tillstånd som inne-
bär att en reinvestering bör genomföras 
för att uppfylla alla säkerhetskrav och 
optimera den totala livscykelkostnaden. 
Studier har gjorts för teknikslagen spår, 
spårväxlar och signalställverk. Dessutom 
har långsiktiga uppskattningar av det to-
tala underhålls- och reinvesteringsbeho-
vet genomförts inom ramen för 
kapacitetsutredningarna för väg och 
järnväg.

VäG
Att vägytan är jämn är viktigt för trafi-
kanterna. Vägytan är den del av vägen 
där förslitningen (nedbrytningen) är 
mest påtaglig. Denna beror bland annat 
på trafikbelastning, klimatpåverkan och 
ålder. Cirka 50 procent av det belagda 
vägnätet mäts årligen. Mer trafikerade 
vägar mäts varje år och mindre trafikera-
de med några års intervall. Vid mätning-
arna registreras data om ett antal 
egenskaper hos vägytan, bland annat 
ojämnheter som påverkar restid och 
komfort och som dessutom leder till  
ökad risk för fordonsskador. 

Ojämnheter i längsled beskrivs med 
International Roughness Index (IRI ). En 
ny väg har ett IRI-värde på cirka 1, och 
ett högre värde anger större ojämnhet. 
På vägar med större ojämnhet sänker bil-
föraren normalt hastigheten, vilket på-
verkar restiden. En fordonsförares 
upplevelse av dessa ojämnheter är ofta 
subjektiv, men den beror också på for-
donstyp och hastighet. Ett IRI på 3–4 
upplevs i de flesta fall inte som särskilt 
obekvämt men kan ge obehagliga vibra-
tioner för förare av tunga lastbilar och 
bussar. En annan typ av ojämnhet är spå-
righet, som avser tillståndet i tvärled. 
Spårbildning beror på att tung trafik 

 

Antal
halka

+-0 %

-10 %

+20 %

+30 %

+50 %

Antal
snöfall

-20 %

-20 %

-20 %

-20 %

-40 %

Antal
snödrev

-40 %

-60 %

-40 %

-30 %

-50 %

Index

0,92

0,84

1,02

1,05

1,10

Mer halka men färre snötillfällen 2011
jämfört med en genomsnittsvinter 2002-2011

Karta 2
Antal halktillfällen, snötillfällen  
och snödrev under 2011
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deformerar vägytan och att dubbdäck 
nöter ner slitlagret.

Diagram 23 och diagram 24 visar till-
ståndsutvecklingen för IRI respektive 
spårdjup under den senaste 10-årsperio-
den för de olika vägtyperna.

Spårdjupsmåttet är mindre relevant 
för små smala vägar, och därför redovisas 
utvecklingen endast för vägar med mer 
trafik per årsmedeldygn än 2 000 fordon 
(årsdygnstrafik, ÅDT). Se diagram 23 

Andelen väglängd med IRI större än  
4 millimeter har ökat något för samtliga 
vägtyper. 

Andelen väglängd med spårdjup stör-
re än 15 millimeter och med årsdygnstra-
fik (ÅDT) över 2 000 fordon ökade 
kraftigt från mitten av 2000-talet fram 
till 2009 för storstadsvägar, övriga stam-
vägar och pendlingsvägar. Under 2010 
minskade andelen för alla vägtyper utom 
för pendlingsvägar, men under 2011 upp-
visar samtliga vägtyper åter en ökning. 
Underhållet av belagd väg 2011 uppgick 
till cirka 70 procent av volymen under 
2010.  En orsak till ökningen under andra 
hälften av 2000-talet är utbyggnaden av 
mötesseparerade vägar, eftersom spår-
djupet ökar betydligt snabbare på denna 
vägtyp än på andra vägtyper. En annan 
orsak är trafikökningar. Se diagram 24 

Ett annat mått på vägnätets tillstånd 
är broar med nedsatt framkomlighet. Av 
samtliga vägbroar är 96,5 procent upplåt-
na för bärighetsklass 1. På vägtyperna 
storstad, nationella stamvägar och  

DIAGRAM 23

Andelen väglängd med Internationall Roughness Index (IRI) 
större än 4 mm/m, procent
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DIAGRAM 24

Andelen väglängd med ÅDT över 2 000 fordon och med spårdjup 
större än 15 millimeter, procent
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pendlingsvägar är samtliga broar ur-
sprungligen upplåtna för bärighetsklass 
1. Under 2011 har 124 broar på det utpe-
kade vägnätet åtgärdats för att uppfylla 
bärighetsklass 1.  

Nedsatt framkomlighet innebär att 
brons bärighet har begränsats på grund 
av skador på de bärande delarna eller att 
brons bredd har begränsats. 
Se tabell 22

För vägtyperna storstadsvägar, natio-
nella vägar och pendlingsvägar drabbar 
den nedsatta framkomligheten främst 
övertunga transporter (dispenstrafik). 
För övriga för näringslivet viktiga vägar 
finns även tre broar med sämre fram-
komlighet för den normala trafiken. För 
de lågtrafikerade vägarna innebär den 
nedsatta framkomligheten sämre fram-
komlighet för normal trafik.

Broarna med nedsatt framkomlighet 
inom vägtypen storstad är i huvudsak be-
lägna på Essingeleden i Stockholm där 
utredningar och förstärkningsåtgärder 
pågår. En av broarna inom vägtypen na-
tionella vägar är Stallbackabron i 
Trollhättan, där åtgärder pågår och pla-
neras vara färdiga till sommaren 2012.

JäRNVäG
Det totala antalet anmälda fel per spårki-
lometer låg på en relativt jämn nivå från 
2007 till 2009 inom alla bantyper men 
ökade under 2010. Under 2011 minskade 
antalet fel något jämfört med 2010. 
Skillnaden mellan 2010 och 2011 beror 
till stor del på utfallet för vintermånader-
na. Se diagram 25

Antalet fel per spårkilometer är högst 
inom storstadsområden. Det beror på den 
stora trafikmängden och det stora antalet 
komponenter som krävs för att trafiken 
ska fungera. Varje fel i ett storstadsområ-
de riskerar att försena tågen, och efter-
som järnvägsnätet är ett 
sammanhängande system är risken stor 
att förseningarna sprids till andra delar 
av nätet. För de större sammanhängande 
stråken har den ökande trenden brutits, 
och antalet fel är lägre än de tidigare 
åren förutom 2007. För de övriga tre ban-
typerna har utfallet varit relativt jämnt 
med en minskning gentemot 2010.

Spårläget mäts flera gånger per år. 
Mätningarna utgör underlag för till-
ståndsbedömning av spåret, som redovi-
sas som genomsnittliga kvalitetstal för 
spårläget där ett högre Q-tal visar en hö-
gre kvalitet. Q-talet ger en indikation på 
spårets nedbrytning, men det är också ett 
mått på passagerarnas bekvämlighet. 

Måttet kan beskrivas som möjligheten att 
arbeta och dricka kaffe under resan. Ett 
dåligt spårläge kan även leda till fel i an-
dra delar av järnvägsanläggningen eller 
vara ett symptom på fel i andra delar av 
järnvägsanläggningen. 

Q-talet på de mest trafikerade sträck-
orna är relativt stabilt över åren. Utfallet 
för 2011 ligger nära medelvärdet för de 
övriga åren för alla bantyper utom för 
större sammanhängande stråk. För den 
bantypen är spårläget något sämre än  

enligt de övriga årens utfall.  
Se diagram 26

Genomförda åtgärder och 
resultat
Se tabell 23 
Kostnaden för färjedrift har ökat, vilket 
bland annat beror på att en ny färjeled 
öppnades mellan Slagsta och Tyska bot-
ten väster om Stockholm. På denna led 
kan man transportera dispensfordon som 

Tabell 22 
Nedklassade vägbroar på grund av försämrad bärighet för respektive vägtyp 2011

Vägtyp             Antal broar Antal broar med nedsatt 
framkomlighet

Storstadsvägar 704 7

Nationella stamvägar 3 430 3

Pendlingsvägar 1 790 1

Övriga för näringslivet viktiga vägar 5 593 7

Lågtrafikerade vägar 4 313 13

Totalt 15 830 31

DIAGRAM 25
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Spårlägeskvalitet – Q-tal
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inte kan trafikera Essingeleden. 
Kostnaden per skeppat fordon har ökat 
marginellt. I kostnaden för trafikledning 
ingår inte längre utvecklingsprojekt, vil-
ket gör att 2011 års värde är lägre än 
2010. 

Nedlagda resurser för belagd väg har 
minskat jämfört med 2010, vilket också 
avspeglar sig i att andelen åtgärdad be-
lagd väg är mindre. 5,3 procent av de be-
lagda vägarna har åtgärdats under 2011, 
jämfört med 8,0 procent 2010, vilket ock-
så var en historiskt sett låg nivå. Detta vi-
sar sig också i det försämrade tillståndet, 
där framför allt spårdjupet ökar. 

Vintern var mer gynnsam än normal-
vintern vilket visar sig i att kostnaden för 
vinterväghållning var cirka 20 procent 
lägre än 2010. Värt att nämna är att kost-
naden även understiger 2009 års kostna-
der trots att vintern då var än 
gynnsammare.

I de förutsättningsskapande åtgärder-
na ingår aktiviteter för att planera, be-
ställa, styra och följa upp underhåll och 
producera och tillhandahålla vägdata 
samt expertstöd, forskning och utveck-
ling med mera. De kalkylmässiga diffe-
renser som uppstår mellan beräknad och 
faktiskt personalkostnad med mera åter-
finns också i posten. Se tabell 23 

Kostnaden för beredning och tilldel-
ning av kapacitet har minskat med cirka 
40 miljoner. En stor del av förändringen 
beror på att utvecklingsprojekt inte ingår 
från och med 2011. De utvecklingsinsat-
ser som berör verksamheten beredning 
och tilldelning av kapacitet redovisas 
från 2011 under förutsättningsskapande 
åtgärder.

Utvecklingen med sänkta elkostnader 
jämfört med 2010 beror på en kundför-
lust under 2010 samt minskning av elför-
brukningen från 270 GWh till 220 GWh.

Under perioden 2009 till 2011 har 
kostnaderna per tåg för trafikledning och 
trafikinformation förändrats från 596 
kronor till 585 kronor. Det finns dock vis-
sa brister i jämförbarhet mellan åren. 
Under 2011 har verksamheten effektivi-
serats på ett flertal sätt. Utan dessa effek-
tiviseringsåtgärder hade kostnaderna 
ökat, men nu är kostnaderna 2011 i nivå 
med 2010 om hänsyn tas till prisutveck-
lingen. Ytterligare kostnadsminskning 
har motverkats av ökade personalkostna-
der på grund av ett ansträngt resursbe-
hov, en avtalsförändring om 
veckoarbetstid och ökade pensionskost-
nader. Antalet tåg har ökat och det har 
också medfört större belastning för 

trafikledningen. Trafik har tillkommit på 
sträckor där det tidigare inte funnits tåg-
klarering.  Under inledningen av 2011 
fick trafikledningen också ökade kostna-
der till följd av vinterproblematiken.

I underhåll ingår ett stort antal åtgär-
der inom alla teknikslag och även bas-
kontrakten för underhåll som fördelas på 
35 geografiska områden. Den totala sum-
man för underhåll under 2011 överstiger 
2010 års kostnader med drygt 400 miljo-
ner. Detta beror på att cirka hälften av de 
800 miljoner kronor som satsades på  
kapacitetshöjande åtgärder gick till un-
derhållsåtgärder.

Under 2011 har reinvesteringar för 
cirka 1 657 miljoner kronor genomförts. 

En stor del av dessa åtgärder är spårby-
ten. Totalt har 62 km spår bytts ut, vilket 
är en minskning mot de 109 km som byt-
tes under 2010. Antalet spårväxelbyten 
är fortsatt mycket lågt. Endast 37 växlar 
byttes ut under 2011 av totalt cirka 6 000 
växlar i huvudspår. Den låga utbytestak-
ten har inneburit att medelåldern för en 
spårväxel har ökat från 16 till 24 år sedan 
2000. Under 2011 lades 390 miljoner kro-
nor på utbyte av kontaktledningssystem, 
varav 140 miljoner var reinvesteringar. 
Åtgärderna varierade mellan bärtrådsby-
ten, bangårdsupprustning, sättning av 
nya fundament och kontaktledningsby-
ten. Viktiga projekt som kan nämnas är 
upprustningen av Sävenäs bangård, 

Tabell 23 
Genomförda åtgärder väg, nominella värden i miljoner kronor

2009 2010 2011 

drift

Drift av färjor, tunnlar och rörliga broar 519 544 637

Trafikledning, trafikinformation1 282 280 199

Elkostnad infrastrukturen 189 196 196

Summa drift 990 1 019 1 032

Underhåll

Belagd väg 2 544 2 743 2 559

Grusväg 337 338 290

Broar, tunnlar, färjeled 786 755 708

Rastplatser och sidoområden 289 336 375

Vägutrustning, vägmarkering m.m. 795 867 1 038

Vinterväghållning 1 786 2 145 1 760

Summa underhåll 6 537 7 183 6 732

Förutsättningsskapande åtgärder2 1 412 1 170 1 186

SUMMA åTGäRdER 8 939 9 373 8 950

Finansiering

Anslagsfinansiering 8 713 9 164 8 786

Bidragsintäkter 12 15

Intäkter av avgifter och ersättningar 197 149

Övriga intäkter 226

SUMMA FINANSIERING AV åTGäRdER 8 939 9 373 8 950

1) Utfallet för 2009 och 2010 omfattar även kostnader som 2011 överförts till bland annat underhåll, vägutrustning m.m..

2) I Utfallet 2009 ingår pensionskostnader med 301 mnkr till följd av att Svevia bildades
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kontaktledningsbytet på sträckan 
Mjölby–Nässjö samt fundament på 
sträckan Laxå–Falköping. Åtgärderna på 
många sträckor innebär på sikt även att 
kapaciteten kommer att öka när vi samti-
digt byter till ett elektriskt starkare sys-
tem. Därför klassas de flesta åtgärderna 
som investeringar.

Bland reinvesteringsåtgärderna för 
broar kan nämnas fortsatt arbete med 
Gamla Årstabron och Södertälje klaffbro, 
som tillsammans står för cirka 40 pro-
cent av kostnaden.

Ökningen av kostnaderna för fastig-
hets- och stationsförvaltning under 2010 
och 2011 beror på att stationsförvaltning 
från och med 2010 utförs via separata un-
derhållskontrakt. Tidigare ingick större 
delen i baskontrakten för underhåll. I 
förvaltningen ingår 25 000 fastigheter 
och 450 stationer med resandeutbyte.

I de förutsättningsskapande åtgärder-
na ingår aktiviteter för att planera, be-
ställa, styra och följa upp underhåll och 
producera och tillhandahålla järnvägs-
data samt normering av anläggningar, 
forskning och utveckling med mera. De 
kalkylmässiga differenser som uppstår 
mellan beräknad och faktiskt personal-
kostnad med mera återfinns också i pos-
ten.

Under 2011 har vi gått från att järn-
vägsföretagen lämnar egna självdeklara-
tioner för fastställelse av avgifter för 
utförd trafik (tågkilometer, bruttotonki-
lometer med mera). I stället genereras 
avgifterna automatiskt genom 
Trafikverkets system för tågplanen.  
Se tabell 24

Leveranskvaliteter
Målnivåerna för leveranskvaliteter finns 
angivna i Nationell plan för transportsys-
temet 2010–2021. I de följande avsnitten 
beskrivs hur utförda åtgärder har bidra-
git till i vilken utsträckning målnivåerna 
för 2011 har nåtts.

Förbättrad leveranskvalitet för kun-
derna uppnås också genom insatser som 
utförs av andra aktörer, till exempel järn-
vägsföretag, kommuner och intresseor-
ganisationer. 

Framkomlighet och  
punktlighet för vägtrafiken 
Vinterväghållning prioriteras högt i rela-
tion till andra åtgärder och påverkar 
framför allt framkomlighet och  
punktlighet, men även robusthet, säker-
het och användbarhet. Därför har ett 

Tabell 24 
Genomförda åtgärder järnväg, nominella värden i miljoner kronor

2009 2010 2011

drift

Beredning och tilldelning kapacitet1 128 130 93

Trafikledning och trafikinformation 702 748 746

Elkostnader och telekommunikation  
infrastrukturen2

313 457 378

Summa drift 1 143 1 335 1 217

Underhåll

Spår och spårväxlar 969 914 1 124

Bro, tunnel m.m. 49 39 101

Signal- och teleanläggningar 179 130 102

Elanläggningar 130 121 173

Bangårdsanläggningar 66 111 104

Basunderhåll m.m. 1 077 1 265 1 398

Summa underhåll 2 470 2 580 3 001

Reinvesteringar

Spår och spårväxlar 866 682 760

Bro, tunnel m.m. 524 642 395

Signal- och teleanläggningar 144 118 79

Elanläggningar 269 308 180

Övriga åtgärder 136 292 244

Summa reinvestering 1 940 2 042 1 657

Summa underhåll och reinvesteringar 4 410 4 622 4 658

Skade- och försäkringskostnader 233 253 264

Fastighets- och stationsförvaltning m.m.3 96 190 174

Förutsättningsskapande åtgärder 743 1 020 1 023

SUMMA åTGäRdER 6 625 7 420 7 336

Finansiering

Anslag 5 627 6 198 5 981

Ianspråktagande av tidigare vinster 0 0 255

Lån 266 335 203

Banavgifter 543 599 645

Bidragsintäkter 9 4 4

Intäkter av avgifter och ersättningar 180 284 248

SUMMA FINANSIERING AV åTGäRdER 6 625 7 420 7 336

1) Kostnadsminskningen för beredning och tilldelning av kapacitet beror på förändrad bokföring av utvecklingsprojekt. Dessa 
kostnader återfinns under förutsättningsskapande åtgärder från 2011

2)  Minskningen från 2010 till 2011 beror delvis på kundförluster 2010 samt minskad förbrukning mätt i kilowattimmar.

3) Kostnaderna för stationsförvaltning 2009 motsvarar inte de verkliga kostnaderna. Utfallet återfinns till del under underhåll, 
delen basunderhåll m.m.
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antal nya åtgärder vidtagits inför vintern 
2011-2012. Vi har
•	 genomfört	vinterstartmöten	med	

entreprenörer 
•	 identifierat	och	satt	in	extraresurser	

på vinterkritiska sträckor (exempelvis 
långa branta backar) 

•	 klassat	om	ett	antal	vägar	till	högre	
vinterstandard 

•	 säkerställt	rutiner	för	tillgång	på	salt
•	 omprioriterat	resurser	vid	svåra	situa-

tioner tillsammans med 
entreprenörerna. 

Inom övriga för näringslivet utpekade 
viktiga vägar är åtgärderna i stor ut-
sträckning riktade mot att upprätthålla 
och förbättra framkomligheten. Det 
innebär att broars och vägars bärighet 
uppfylls under hela året. Under tjäl- 

lossningsperioden är detta krav inte  
möjligt att uppfylla fullt ut. Andelen  
bärighetsnedsatta vägar har successivt 
sänkts, men samtidigt har Trafikverkets 
kostnader för att återställa skador på 
vägnätet ökat något. Vi bedömer att detta 
sammantaget är samhällsekonomiskt 
effektivt.

Framkomlighet och punktlighet  
för järnvägstrafiken 
De viktigaste aspekterna på framkomlig-
het inom järnväg är att alla tåg går enligt 
tidtabell. Detta mäts genom ankomst-
punktlighet till slutstation. Andra fakto-
rer som är väsentliga för framkom- 
ligheten är utbudet av tågresor till 
resenärerna.

Ankomstpunktligheten har utvecklats 
positivt från 2006 till 2009 inom ban- 

typerna storstad, större stråk och övriga 
viktiga gods- och resandestråk. 
Punktligheten mäts som ett genomsnitts-
värde för tågens ankomst och avgång i 
rätt tid. Med i rätt tid menas mindre än 
fem minuter efter beräknad ankomst och 
avgångstid. År 2010 bröts den positiva 
trenden, men punktligheten har åter för-
bättrats inom samtliga bantyper. Den to-
tala punktligheten för alla tåg var 84,8 
(83,0) procent under 2011. Se diagram 27

Punktligheten för de tre storstadssta-
tionerna visar för Stockholms central 89 
procent, Göteborgs central 87 procent 
och Malmö central 78 procent. 
Punktligheten mäts här som ett genom-
snittsvärde för pendeltågens ankomst 
och avgång i rätt tid. Med rätt tid menas 
mindre än två minuter efter beräknad 
ankomst- och avgångstid. Punktligheten 

Tabell 25 
Nedlagda resurser för genomfört underhåll och reinvesteringar per bantyp i förhållande till antalet tågkm och spårmeter

Bantyper Spår-km Andel
procent

Tåg-km 
(milj.)

Andel
procent

Kronor per 
tåg-km 2011

Kronor per 
spår-m 2009

Kronor per 
spår-m 2010

Kronor per 
spår-m 2011

Storstadsområden 1 204 9 29 20 35 784 736 829

Större stråk 4 376 33 64 45 24 312 332 354

Övriga viktiga gods- och  
resandestråk

3 919 29 37 26 19 190 250 180

Mindre trafik 2 541 19 12 8 40 228 158 186

Ringa eller ingen trafik 1 150 9 1 1 140 125 129 121

Bangårdar 104 1 2 304 3 218 3 551

Samtliga bantyper 13 293 100 143 100 30 301 315 319
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i Malmö påverkades av omläggning av 
trafiken och nya trafikupplägg vid star-
ten av Citytunneln. Järnvägsnätet i stor-
stadsområdena motsvarar 8 procent av 
det totala nätet, men 20 procent av trafi-
ken går på dessa banor.  Av de 800 miljo-
ner kronor som skjutits till under 2011 för 
underhåll av järnväg har ungefär hälften 
satsats i storstadsområdena för att för-
bättra framkomlighet och punktlighet. 
Se tabell 25 sid 75 där satsningen per ban-
typ redovisas. 

Följande åtgärder har vidtagits inför 
vintern 2011–2012: Vi har
•	 förbättrat	förmågan	att	hantera	stör-

ningar genom att tillämpa en plan för 
reducering av antalet tåg, som har  
tagits fram i samråd med järnvägs- 
företagen

•	 säkerställt	organisationens	krisled-
ningsförmåga genom övningar och 
samverkan

•	 prioriterat	bangårdar	i	samråd	med	
järnvägsföretagen för att kunna upp-
rätthålla viktiga godsflöden

•	 upphandlat	extra	personal	och	maski-
ner för att kunna upprätthålla den re-
gionala trafiken i storstadsområdena 

•	 upphandlat	extra	snöröjningsresurser	
och kartlagt tillgången på snöröjnings- 
fordon. 

En annan åtgärd som görs för att minska 
antalet tågstörande fel är att granska  
bilder från de automatiska strömavtagar- 
detektorerna. Därmed kan man ta tåg 
med skadade strömavtagare ur bruk  
innan kontaktledningen rivs ner. 

RoBUSTHET
De krav som ställs på robusthet handlar 
om att inom maximal tillåten tid säker-
ställa att en förbindelse åter ska fungera 
efter en större störning, till exempel ett 

ras eller skred, en storm, översvämning 
eller stor olycka. Inga händelser av sådan 
art inträffade under 2011.

För robusthet väg har vidtagna 
åtgärder inneburit ett oförändrat 
tillstånd
Under året har vi fortsatt att fastlägga 
omledningsvägar för storstadsvägar och 
övriga nationella vägar, men resultatet av 
dessa åtgärder har inte kunnat påvisas 
under 2011. 

DIAGRAM 27

Ankomstpunktligheten för samtliga tåg uppdelat 
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För robusthet järnväg har vidtagna 
åtgärder inneburit en förbättring
Under hösten 2011 har Trafikverket bör-
jat samarbeta med järnvägsföretagen för 
att under mycket kort tid genomföra un-
derhållsåtgärder i syfte att förbättra 
punktligheten och robustheten. Denna 
kraftsamling innebär att trafikoperatör-
na upplåter kapacitet som Trafikverket 
kan använda tillsammans med under-
hållsentreprenören för att samlat utföra 
ett stort antal åtgärder på kort tid. 
Dessutom bidrar åtgärderna inför vin-
tern till att förbättra även robustheten. 
En nationell trafikledning har införts för 
att säkra de långväga person- och gods-
transporterna och för att kunna begrän-
sa effekterna vid störningar.

Trafik- och trafikantinformation väg 
Ett flertal åtgärder har vidtagits för att 
förbättra trafikinformationen, och en 
branschgemensam målbild för trafikin-
formation är framtagen. Under 2011 har 
vi lanserat ”Läget i trafiken”, som är 
Trafikverkets gemensamma tjänst för 
trafikinformation och innehåller trafik-
information för tåg-, väg- och färjetrafik. 
Tjänsten innehåller bland annat trafik-
meddelanden och reseplanerare för 
vägtrafiken.

Trafikutrustning som trafikinforma-
tionsskyltar, körfältssignaler, variabla 
hastigheter och trafiksignaler bidrar till 
att flödet ökar i vägtransportsystemet. 
Samtidigt ger informationen trafikanter-
na bättre underlag för beslut om till ex-
empel vägval. I Stockholm hade en 
särskild satsning planerats för att åstad-
komma en mer proaktiv trafikledning, 
men denna har hittills inte kunnat ge-
nomföras i avsedd omfattning. Syftet är 
att genom snabb och aktuell information 
om lämpligt vägval minska trängsel och 
energiåtgång. 

Trafikanterna uppskattar den informa-
tion som utgörs av att realtidsbilder på 
internettjänsten ”Läget i trafiken” visar 
tillståndet på ett vägavsnitt. Under 2011 
har därför ytterligare kameror installe-
rats på vägnätet för trafikinformation 
och trafikledning. På detta sätt minskar 
osäkerheten om restid för trafikanterna, 
som kan planera resrutt och avresetid, 
och antalet onödiga stopp och störningar 
minskar. I Stockholm förläggs vägarbe-
ten i allt större utsträckning till tider 
med låg trafik. En ökad satsning har ock-
så skett på vägassistans. 

Trafik- och trafikantinformation 
järnväg 
Trafikinformation för järnväg är viktig 
för att systemet ska fungera, och det 
finns brister som behöver åtgärdas. 
Under 2011 har ett prioriterat område va-
rit att förbättra och utveckla trafikinfor-
mationen på järnväg. Under 2011 
lanserade vi ”Läget i trafiken”. Vi har 
börjat införa ett nytt utropssystem med 
syntetiskt tal och speciella stödteam i 
den operativa driftledningen i storstä-
derna för att förbättra trafikinformatio-
nen. Vi har även börjat införa enhetlig 
utformning av skyltar så att bland annat 
fler avgående tåg visas. 

Bekvämlighet väg
Beläggningsåtgärderna har minskat i 
omfattning sedan 2008. Utvecklingen 
under 2010 och 2011 har till stor del 
styrts av att dyra vintrar har inneburit en 
kraftig neddragning av medlen för un-
derhåll av belagd väg. Åtgärder på stor-
stadsvägar har prioriterats. 
Neddragningen har i första hand drabbat 
övriga näringslivsvägar och lågtrafikera-
de belagda vägar. Trots att åtgärder på 
storstadsvägnätet har prioriterats har 
tillståndet på detta nät försämrats. En 

försämring konstateras även på pend-
lingsvägarna. För övriga vägtyper är till-
ståndet i stort sett oförändrat, med en 
marginell försämring. Åtgärderna under 
2011 har därmed inte kunnat bidra till att 
det har gått att nå målet för bekvämlig-
het. Se tabell26 

Bekvämlighet järnväg 
Bekvämligheten på järnvägsnätet är i 
stort sett oförändrad på alla bantyper 
utom större stråk där en viss försämring 
skett under 2011. Bekvämligheten be-
skrivs med Q-talet vars utveckling be-
skrivs i avsnittet om anläggningarnas 
tillstånd.

Säkerhet väg 
Säkerhetsläget bedöms vara oförändrat 
till följd av vidtagna åtgärder under 2011. 
Vi har identifierat och börjat genomföra 
ett antal åtgärder inom underhåll som 
förväntas bidra till att måluppfyllelsen 
ökar. Det handlar om att förstärka vin-
terväghållningen inför vintersäsongen 
2011/2012, att undvika höga beläggnings-
kanter, att undvika löst material vid be-
läggning (mc- olyckor undviks), att 
minska förekomsten av blödande belägg-
ningar, att fortsätta satsningen på räff-
ling samt att i kommande upphandlingar 
kräva full räckesstandard på de högtrafi-
kerade vägtyperna.  

Säkerhet järnväg 
Det sker fortfarande alltför många olyck-
or och tillbud vid arbeten i spårområde. 
Ökande underhållsarbeten och snörika 
vintrar har påverkat utvecklingen. 
Olyckan som skedde 2010 i Kimstad har 
satt ökat fokus på säkerheten vid arbeten 
i spårområde. Trafikverket ser över hur 
vi tillämpar de regelverk som styr upp-
handling av entreprenader och kontroll 
av entreprenörernas säkerhetssystem. 

Tabell 26 
Nedlagda resurser för beläggningsunderhåll per vägtyp och kronor per vägmeter

Vägtyp   Väg-km     Andel  Per väg-m  Per väg-m  Per väg-m  Per väg-m

  procent 2008 2009 2010 2011

Storstadsområden 475 0,5 111 150 137 129

Övriga nationella stamvägar 7 994 8,1 86 83 67 38

Utpekade pendlings- och servicevägar 6 622 6,7 45 32 38 32

Övriga för näringslivet utpekade viktiga vägar 43 950 44,7 23 16 20 14

Lågtrafikerade vägar 39 383 40,0 8 6 7 5

Alla vägar 98 424 100,0 24 19 20 14
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Arbetet med att förbättra säkerheten i 
plankorsningar fortsätter. En typ av åt-
gärd är att förbättra vägprofilerna i kors-
ningar där det finns risk att vägfordon 
kan fastna. Dessutom införs successivt 
lysdioder i varningssignalerna för 
vägtrafiken.

För att minska antalet solkurvor ge-
nomfördes under åren 2008–2010 ett 
omfattande åtgärdspaket som ledde till 
ett positivt trendbrott. Under 2011 har 
tyvärr ett ökat antal solkurvor konstate-
rats.

Kundnöjdhet järnväg
Hur nöjda kunderna är med trafikinfor-
mationen på järnväg i störda lägen mäts 
via kundmätningar. Dessa visar att kun-
derna har blivit mera nöjda och de upp-
satta målen för året har uppnåtts. Det 
krävs fortsatta insatser för att nå målen 
för 2021.

Kundnöjdhet väg
Trafikantbetyg mäter hur nöjda trafikan-
terna är med underhållet på vägen uti-
från leveranskvaliteterna. Årets 
sommarmätning visar att 75 procent av 
medborgarna är nöjda och 60 procent av 
yrkesförarna.  Framkomlighet är en del 
av det som mäts, och där är båda grup-
perna något mindre nöjda med 74 res-
pektive 57 procents nöjdhet. Mätningen 
bygger på en ny modell som ska ge en mer 
verklighetsnära bedömning än tidigare. 
Mätningarna 2011 visar sammantaget en 
betydligt högre nöjdhet än det uppsatta 
målet.

Användbarhet järnväg
Trafikverket ingår i stationsråd (lokala 
samarbetsgrupper med samtliga aktörer 
som verkar inom ett stationsområde) och 
deltar i det branschgemensamma 

projektet ”Attraktiva stationer”. Båda har 
till syfte att förbättra stationsmiljön för 
samtliga resenärer och fördela förbätt-
ringsåtgärder mellan de olika aktörerna. 
Under året har hissar anpassats efter nya 
lagkrav och ett antal rulltrappor har 
bytts ut för att tillgängligheten ska vara 
god för resenärerna.

särskild satsning på kapa-
citetshöjande åtgärder på 
järnväg
Regeringen beslutade i april 2011 att för-
stärka insatserna för kapacitetshöjande 
åtgärder i järnvägsnätet genom en sats-
ning med 800 miljoner kronor under 
2011. Detta har möjliggjort förebyggande 
åtgärder inom drift och underhåll, rein-
vesteringar och trimningsåtgärder på 
järnväg. 

En förteckning med lämpliga åtgärder 
togs fram inom ett antal utpekade områ-
den. Huvuddelen, 609 miljoner kronor, 
avsattes för underhållsåtgärder och res-
ten planerades för investeringsåtgärder.

Genom de 800 miljonerna har 
Trafikverket under 2011 kunnat
•	 öka	underhållsinsatserna	genom	att	

byta ut sliten utrustning innan den  
har gått sönder och orsakat trafikstör- 
ningar 

•	 trimma	systemet	så	att	dagens	infra-
struktur kan användas effektivare 

•	 öka	reinvesteringarna	så	att	gamla	an-
läggningsdelar i högre takt har kunnat 
ersättas med nya, vilket på sikt också 
leder till lägre underhållskostnader.

•		 underhållsåtgärder	i	och	runt	storstä-
der har varit prioriterade, liksom un-
derhåll på de tunga godsstråken som 
Malmbanan, Norra stambanan och 
godstrafiken till Göteborg som är av-
görande för svensk export. Se tabell 27 

Effekterna av åtgärderna syns framför 
allt i den förbättrade punktligheten i 
storstadsområdena. Framför allt märks 
det i Stockholm där pendeltrafikens 
punktlighet, definierad som rätt tid plus 
två minuter, var 89,1 procent 2011, jäm-
fört med 85,6 procent 2010 en förbättring 
med 3,5 procentenheter och betydligt 
bättre än målet 85 procent. Även på de 
andra bantyperna har det blivit en ökad 
punktlighet jämfört med 2010. Eftersom 
åtgärderna har utförts under hela året 
kommer full effekt inte att uppnås förrän 
under 2012.

Tabell 27 
Genomförd volym 2011 fördelad på olika satsningsområden, miljoner kronor

Trimning Reinvestering Underhåll Summa

Stockholm, Mälardalen 20 128 125 273

Öresund, Väst 1 116 186 303

Malmbanan, enkelspår, Norrland 87 17 43 147

Prioriterade godsstråk 31 0 20 51

Trafikantinformation 5 3 10 18

Övriga akuta åtgärder för systemfunktion1 6 13 35 54

Summa 150 277 419 846

1) I denna kategori återfinns bland annat stationsåtgärder som renovering av hissar och rulltrappor samt underhåll av trädsäkringsgator.
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PRODUKTIVITeTS- 
UTVecKlInG 

Produktivitetsutveckling



I sin roll som beställare har 
Trafikverket regeringens uppdrag 
att verka för ökad produktivitet i 
anläggningsbranschen.

Trafikverkets beställarroll 
Trafikverkets agerande som beställare 
har stor påverkan på utvecklingen i an-
läggningsbranschen. I dag beskrivs pro-
duktiviteten som låg och konkurrensen 
på den internationella marknaden som 
svag. Detta behöver åtgärdas.

Trafikverket har fortfarande stort be-
hov av att utveckla sin roll som beställa-
re. Som beställare ska Trafikverket ställa 
krav på funktion och kvalitet så att det 
finns drivkraft och incitament för projek-
törer och entreprenörer att utveckla nya 
effektiva produktionsprocesser och tek-
niska lösningar. 

I ett långsiktigt och strategiskt per-
spektiv är produktivitetsfrågorna tydligt 
utpekade, och de finns med i allt från in-
riktningen på vår forskning och innova-
tion till vårt omfattande utvecklings- och 
förändringsarbete. Under 2011 har 
Trafikverket fastställt en beställar- och 
upphandlingstrategi. Där framgår det att 
målet för beställarrollen är att få mer 

nytta för pengarna genom ökad produkt- 
ivitet, innovationsgrad och konkurrens i 
anläggningsbranschen. Vi har arbetat i 
större omfattning med att renodla bestäl-
larrollen efter halvårsskiftet 2011. 
Arbetet innebär att vi som beställare ska 
skapa förutsättningar för ökad innova-
tion och produktivitet. Det innebär att 
Trafikverket ska fokusera på anläggning-
arnas funktionalitet och egenskaper. Det 
är leverantören som ska se till att rätt re-
surser, insatsvaror och tjänster används 
och att effektiva produktionsmetoder ut-
vecklas och används. Genom att ge leve-
rantörerna lämpliga förutsättningar och 
drivkrafter kan vi som beställare bidra 
till att marknadsresultatet förbättras, 
mätt i produktivitet och innovationsgrad.

I valet av affärsform ingår upphand-
lingsform, entreprenadform, ersättnings-
form och form för samverkan. Beslut om 
val av affärsform styrs av arbetsordning-
en. Detta innebär att att vissa beslut om 
affärsform tas av styrelsen. Under året 
har vi infört en styrmodell för val av af-
färsform för entreprenader. Ett inköps-
råd och en inköpskommitté har också 
bildats för att bereda besluten om affärs-
form. 

Trafikverket arbetar med enhetliga 
koncept för totalentreprenader och med 

funktionskrav inom vägbyggnad. Detta 
arbete har resulterat i att nya effektiva 
lösningar har kommit fram i ett antal 
större och mindre entreprenader. Arbete 
pågår med att ta fram ett koncept för to-
talentreprenader för byggande av järn-
väg.

åtgärder för att öka  
produktiviteten 
Projektet PIA (produktivitets- och inno-
vationsutveckling i anläggningsbran-
schen) är en del av Trafikverkets 
effektiviseringsprogram. Syftet är att 
sänka produktionskostnaden inom inves-
tering och underhåll och att bidra till hö-
gre produktivitetsutveckling inom 
anläggningsbranschen. Trafikverkets 
produktionskostnader är cirka 30 miljar-
der årligen. Målet med PIA är att minska 
produktionskostnaderna med 10–15 pro-
cent samt att därefter kunna nå en årlig 
produktivitetsutveckling på 2–3 procent. 
En handlingsplan har tagits fram inför 
den genomförandefas som sträcker sig 
över åren 2012–2013. Olika angreppssätt 
ska användas för effektiviseringen bero-
ende på produktkategori. Trafikverket 
har redan hunnit besluta om produktivi-
tetsprogram för fem av ett tjugotal 
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produktkategorier. Arbetssätten kommer 
att börja användas successivt i verksam-
heten med fastlagda målnivåer, hand-
lingsplaner och tertialvis uppföljning.

mätning av produktivitet
Inom Trafikverket pågår en systematisk 
och kontinuerlig utveckling av produkti-
vitetsmätning inom olika produktområ-
den. Exempel på produktområden är 
kontaktledning, vägbeläggning, spårväx-
lar och tjälsäkring och bärighet. Flera av 
dessa är på väg att etableras i den löpande 
uppföljningen. Detta ger en grund för att 
åstadkomma en riktad uppföljning och 
styrning av verksamheten. 

Vid produktivitetsmätningen per pro-
dukt, exempelvis kronor per kvadratme-
ter vägbeläggning och kronor per 
spårväxelbyte, kommer också utvalda or-
saksförklarande indikatorer att följas 
upp. Bland annat kommer vi att följa upp 
indikatorer med koppling till entrepre-
nad-, ersättnings- och samverkansformer 
och till produktivitetsutvecklingen och 
implementeringen av beslutade åtgärder. 

Urvalet av relevanta orsaksförklaran-
de indikatorer kommer att variera mellan 
de olika produktområdena. Vi kommer 
att samköra produktivitetsdata och upp-
handlingsdata och analysera dessa som 
en del av tertial- och årsuppföljningen. 

I Trafikverket har begränsade mät-
ningar av produktiviteten påbörjats un-
der 2010 och de utökas successivt under 
2011 och 2012. Det statistiska underlaget 
byggs upp successivt över åren. Viss ana-
lys kommer att kunna ske på kort sikt, 
men för en rad nyckeltal krävs upp till 

några års mätningar för att resultatet ska 
bli riktigt stabilt och analyserna säkra. 
Målet är att mätningarna ska utgöra 
grund för att styra Trafikverkets ageran-
de och kontinuerligt skapa mer anlägg-
ning och underhåll för pengarna.

För investeringsprojekt använder 
Trafikverket sedan bildandet kostnads-
kalkylering enligt successivmetoden. 
Successivmetoden är en standardiserad 
kalkylmetod som hanterar osäkerheter i 
kostnadskalkylerna från tidiga skeden 
till genomförandet. Detta innebär att 
kalkylerna successivt förfinas allt efter-
som de tar hand om projektrisker från  
tidiga skeden. En gemensam understruk-
tur, med kalkylblock, har implementerats 
i kostnadskalkylerna för både järnvägs- 
och väginvesteringar. Det finns nu  
en stabil struktur för att kostnads- 
kalkylera och bokföra kostnader för 

investeringsprojekt, vilket utgör en god 
grund för att utveckla mätmetoder. 

PRodUKTIVITETSUTVECKLING 
INoM dRIFT oCH UNdERHåLL oCH 
ByGGåTGäRdER
Under 2011 minskade den andel av det 
belagda vägnätet som åtgärdades till 5,3 
procent. Kostnaden per kvadratmeter 
ökade med cirka 19 procent i förhållande 
till 2010. Det förklaras framför allt av att 
storstadsvägnätet har prioriterats där 
högre kvalitet på beläggningen används. 
Trafikanordningsplaner i storstäder stäl-
ler också högre krav på skyddsanord-
ningar vid underhållsarbetena och har 
därför medfört ökade kostnader under 
2011. Prisökningen har också varit märk-
bar under 2011 med en indexökning på 
cirka 5 procent. Se diagram 28 

DIAGRAM 28

Belagd väg, andel belagd vägyta och kostnad kr/m2 
i löpande priser
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Andel belagd vägyta/år % Belagd väg kr/kvm
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MeDARBeTARe 

medarbetare



Trafikverket bedriver ett omfat-
tande effektiviseringsarbete som 
i grunden handlar om att se till 
att vi drar nytta av de möjligheter 
som uppstår genom Trafikverkets 
bildande. Den roll Trafikverket har 
och det förändringsarbete som 
pågår medför ett stort behov av 
kompetensväxling. Vi har också 
fått möjligheten att arbeta mer 
planerat för att säkerställa rätt 
kompetenser inför framtiden.

Personalstruktur
Planerade och beslutade effektiviserings-
åtgärder ställer krav på anpassning av 
personalresurserna, både avseende kom-
petens och numerär. Inom Trafikverket 
har vi cirka 150 olika yrken, som i sin tur 
i många fall kan delas in i ytterligare  
undergrupperingar. Medarbetare i ett 
flertal av dessa yrken har under året gått 
från att ha arbetat med i huvudsak ett 
trafikslag, till att vid utgången av året i 
allt väsentligt arbeta trafikslags- 
övergripande. 

Antalet tillsvidareanställda på 
Trafikverket har under 2011 förändrats 
från 6 262 till 6 302 vid årets slut, samti-
digt som cirka 160 konsulttjänster om-
vandlats till anställningar. Detta ger en 
nettominskning på cirka 120 personer. 
Via omställningsorganisationen har 
drygt 100 anställningar avslutats under 
2011.

Den största förklaringen till föränd-
ringen av antalet anställda är växling av 
konsulter till tillsvidareanställd perso-
nal, vilket av ekonomiska och andra skäl 
har ansetts vara en bättre lösning för 
Trafikverket. Konsultväxlingen har 
främst skett inom it-området och inom 
verksamhetsområde Stora projekt. Målet 
är att till 2013 minska antalet konsulter 
med cirka 800 och i stället omvandla 
dessa till cirka 400 tillsvidaretjänster. 

Totalt har antalet nyanställda (inklu-
sive konsultväxling) varit 460 personer.  
Utöver konsultväxlingarna har nyan-
ställningarna till största delen avsett 
operativ personal vid driftledningscen-
tralerna. Detta har varit en prioriterad 

satsning för att klara den ökade trafiken 
på järnvägen. 

Antalet anställda som slutat under 
2011 var 421 (200). Den största avgångs-
orsaken har varit att 161 (53)  personer 
har lämnat Trafikverket för annan ar-
betsgivare, tätt följd av 160 (110) pen-
sionsavgångar.

Personalomsättningen 2011 var 6,7 
procent, vilket är dubbelt så mycket som 
2010.

Trafikverkets åldersstruktur visar att 
könsfördelningen är jämnare i de lägre 
åldersgrupperna. Medelåldern för 
Trafikverkets anställda har ökat till 48 
(47) år.

Personalkostnaderna har under 2011 
ökat med 243 miljoner kronor från 4 3251  

miljoner kronor till 4 568 miljoner kro-
nor. Kostnadsökningen kan till största 
delen förklaras av den genomförda kon-
sultväxlingen.  Se tabell 28 

Effektiviserings- och  
omställningsarbete
Som ett led i effektiviseringsarbetet har 
ett bemanningstak införts i Trafikverket. 
Inom två år ska antalet årsarbetare för 
all anställd personal inklusive konsulter 
vara cirka 700 lägre jämfört med 

december 2011. Bemanningstaket för 
Trafikverket 2013 är fastställt till 7 115 
årsarbetskrafter, varav 1 038 konsulter. 
Antalet årsanställda har inte minskat 
2011 i den takt som planerats, då beman-
ningstaket var 6 196 årsarbetskrafter  
(exklusive konsulter). Därför har vi  
intensifierat arbetet när det gäller perso-
nalstrukturer och medarbetare för att  
nå målet 2013. 

Omställningsorganisationen är en del 
inom Trafikverkets personalfunktion. 
Den arbetar med egna aktiva åtgärder på 
individnivå för att hitta lösningar inom 
eller utanför Trafikverket. Åtgärderna 
innehåller framför allt möjligheter till 
kompetensutveckling, riktade pensions-
lösningar och hjälp till lösningar utanför 
Trafikverket. Utöver medarbetare vars 
anställning har upphört via omställ-
ningsorganisationen har drygt 50 medar-
betare slussats till andra uppgifter i 
Trafikverket. Omställningsarbetet sker i 
nära samarbete med verksamheten och i 
samverkan med de fackliga organisatio-
nerna.

Kompetensförsörjning
Som ett led i att kunna säkerställa att 
kompetens finns på kort och lång  
sikt har Trafikverket tagit fram en  

Tabell 28 

Personalstatistik 2010 2011

Antal tillsvidareanställda 6 262 6 302

Antal tidsbegränsat anställda 557 521

Totalt antal anställda  6 819 6 823

Årsarbetskrafter, egen personal 6 226 6 213

 Årsarbetskrafter, konsulter iu 1 591

Antal nyanställningar inkl konsultväxling 2411 460

Antal avgångar, tillsvidareanställda                                                 200 421

varav pensionsavgångar      110 160

Personalomsättning, procent 3,21 6,7

Antal tillsvidareanställda (genomsnitt) 6 272 6 255

varav kvinnor, procent 36 36

varav män, procent 64 64

Antal tidsbegränsat anställda (genomsnitt) 534 503

Totalt antal anställda (genomsnitt)  6 806 6 758

Personalkostnader mnkr 4 325 4 568

1) uppgifterna avser 1 april – 31 december

1) Avser summan av personalkostnader för TRV, VV och BV under 2010

medarbetare
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kompetensförsörjningsplan. Vi har också 
under året vidtagit åtgärder enligt 
planen.

Både på kort och lång sikt står 
Trafikverket inför stora pensionsavgång-
ar. Av kompetensförsörjningsplanen 
framgår att de planerade pensionsav-
gångarna till och med 2015 uppgår till 
cirka 700. Avgångarna leder till ett stort 
behov av ingenjörer, särskilt inom grup-
per som projektledare och tekniska spe-
cialister. På kort sikt är behoven störst 
inom grupperna ingenjörer, tekniker och 
operativ personal till driftledningscen-
tralerna.

Bedömningen är att vi har en bra 
framförhållning i arbetet med framtida 
kompetensförsörjning.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 
Arbetet inom området attraktiv arbetsgi-
vare syftar till att fylla både de kort- och 
långsiktiga kompetensbehoven. 

I samband med att Trafikverket fick 
ansvaret för alla fyra trafikslagen, luft-
fart, järnvägstrafik, sjöfart och vägtrafik, 
påbörjades arbetet med att tillhandahålla 
kompetensutveckling. För att klara av de 
nya kraven började vi redan 2010 ett ar-
bete för att bredda kompetensen inom till 
exempel yrkesgrupperna planerare och 
samhällsplanerare. Under 2011 har ut-
bildningar genomförts med målet att 
Trafikverkets medarbetare ska fungera 
som en kompetent part i dialoger som 
syftar till att optimera insatserna för ett 
samhällsekonomiskt effektivt och lång-
siktigt hållbart transportsystem. Under 
åren 2010 och 2011 har drygt 200 medar-
betare genomgått utbildningarna. 

Vår allra viktigaste målgrupp i arbetet 

med att vara en attraktiv arbetsgivare är 
våra egna medarbetare. Här arbetar vi 
framför allt med åtgärder utifrån  
den medarbetarundersökning som  
genomfördes under 2011, med hälsoarbe-
te och kompetensutveckling samt med 
konkurrenskraftiga löne- och anställ-
ningsvillkor.

I arbetet för att attrahera nya medar-
betare har Trafikverket
•	 deltagit	i	flera	arbetsmarknadsmässor,	

gymnasiemässor och branschmässor, 
där vi har mött studenter och andra 
potentiella medarbetare

•	 samarbetat	med	ett	flertal	universitet	
och högskolor såsom Kungliga teknis-
ka högskolan i Stockholm och 
Chalmers i Göteborg 

•	 branschgemensamt	genomfört	tävling-
en Future City, i syfte att öka intresset 
hos unga för teknik och samhälls- 
byggnad 

•	 deltagit	i	två	större	arrangemang	rik-
tade till ”framtidens talanger”, Future 
Stars och Studentpriset. 

Vi har lagt ner mycket arbete för att 

Trafikverket ska uppfattas som och vara 
en attraktiv arbetsgivare, genom olika 
former av aktiviteter. Detta har även re-
sulterat i att Trafikverket i företaget 
Universums årliga attraktivitetsmätning-
ar bland studenter och unga yrkesverk-
samma kom på första plats år 2011 i 
kategorin infrastruktur samt bland de 20 
mest attraktiva arbetsplatserna för 
Sveriges unga, yrkesverksamma ingenjö-
rer. I mätningen Företagsbarometern 
(studerande teknologer) hamnade vi på 
plats 26 i rankinglistan för civilingenjö-
rer, vilket är det bästa resultat som upp-
nåtts. I årets traineerekrytering har vi 
anställt 11 ingenjörer som har påbörjat 
sitt traineeprogram. 

CHEFS-, PRoJEKTLEdAR- oCH  
SPECIALISTFÖRSÖRJNING
Under 2011 har systematisk chefsbedöm-
ning införts i hela myndigheten. Detta 
innebär att cheferna bedöms utifrån pre-
station och potential att utvecklas. 
Arbetet ligger till grund för den totala 
chefsförsörjningsplan som beslutas i di-
rektionen. Antalet chefer har ökat med 16 
till 570, med i huvudsak oförändrad 
könsfördelning. I direktionen har köns-
fördelningen förändrats något. Andelen 
kvinnor är nu 40 procent.
Se tabell 29 

Vi har påbörjat arbetet med att identi-
fiera karriärvägar och har utarbetat en 
modell för bedömning av specialister och 
projektledare. Detta är också en viktig 
del i den framtida kompetensförsörjning-
en och attraktiviteten för Trafikverket. 
Arbetet kommer att fortsätta med fler yr-
kesgrupper de kommande åren.

 I och med projektet Staten leder jämt 
har vi påbörjat arbetet med att identifiera 
karriärvägar och skapa en modell för be-
dömning av specialister och projektleda-
re. Projektet syftar till att få fler kvinnor 
på ledande befattningar.

Tabell 29 

Chefer, antal och könsfördelning 2010 2011

Ledamöter i Trafikverkets direktion 14 15

- varav kvinnor, procent 50 40

- varav män, procent 50 60

Antal chefer 554 570

- varav kvinnor, procent 33 34

- varav män, procent 67 66
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Under 2011 togs beslut om en samlad 
jämställdhets- och mångfaldsplan för 
Trafikverket, Plan för lika rättigheter  
och möjligheter inom Trafikverket 
2011–2013.

arbetsmiljö
För att säkerställa att chefer och skydds-
ombud har kompetens inom arbetsmiljö-
området genomförs kontinuerligt 
grundutbildning för dessa. Dessutom ge-
nomförs en obligatorisk diplomerings- 
och repetitionsutbildning för chefer. 

Medarbetarundersökning
Trafikverkets första medarbetarunder-
sökning MMI (motiverad medarbetarin-
dex) genomfördes under året. Deltag- 
andet i undersökningen var mycket högt 
(90 procent) vilket tyder på ett stort en-
gagemang hos medarbetarna. Målet för 
Trafikverket var ett MMI på 60. 
Resultatet av undersökningen blev ett 
MMI på 54, med en spridning mellan 
verksamheterna på 41–64. Trots den  
stora spridningen kan tydliga generella 
slutsatser dras.

MMI-utfallet visar främst på förbätt-
ringsområden för att möta medarbetar-
nas önskan om ökad delaktighet, för 
 att bättre ta till vara medarbetarnas  

kompetens och för att förstärka förtroen-
det för högsta ledningen. 
Undersökningen visar också att medar-
betarna har stort förtroende för den när-
maste ledningen och att de trivs med sina 
arbetsuppgifter och sin närmaste omgiv-
ning. Trafikverkets anställda anser sig 
också ha god kännedom om Trafik-
verkets visioner och värderingar.

För att ta till vara resultatet av MMI-
undersökningen har vi tagit fram 

förbättringsplaner på alla nivåer i 
Trafikverket.  Planerade åtgärder ska 
vara genomförda senast under 2012. 

Hälsa
Trafikverket har en fortsatt trend med 
låg sjukfrånvaro som följs upp och analy-
seras månadsvis. Mönstret med högre 
sjukfrånvaro för kvinnor än män i ar-
betslivet gäller även Trafikverket. 
Se tabell 30

Tabell 30 

Sjukfrånvaro, procent 20101 2011

Totalt 2,2 2,3

– varav långtidssjuka (60 dagar eller mer) 41,6 40,7

Kvinnor 3,1 3,3

Män 1,7 1,7

29 år och yngre                                        2,0 2,1

30–49 år 2,1 2,1

50 år och äldre 2,3 2,5

1) uppgifterna avser 1 april – 31 december
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Extern uppdragsverksamhet 
I Trafikverkets uppdragsverksamhet in-
går att upphandla och tillhandahålla ma-
terial till järnvägsinfrastruktur, leverera 
it- och kommunikationstjänster, trafikera 
färjeleder och bedriva utbildning.

Delar av verksamheten bedrivs inom 
resultatenheterna med lönsamhetskrav 
jämförbara med branschen. Det gäller 
bland annat Trafikverket ICT, 
Färjerederiet, Materialservice, samt  
utbildningsverksamheten inom 
Järnvägsskolan och Utbildningscenter. 
Övrig verksamhet har det ekonomiska 
målet att på sikt nå full kostnadstäck-
ning, det vill säga redovisa nollresultat. 
Trafikverkets museer har en viss självfi-
nansiering inom den publika verksamhe-
ten genom bland annat entréavgifter. En 
stor del av Trafikverkets externa upp-
dragsverksamhet gäller försäljning av el-
energi till företag som bedriver tågtrafik. 
Syftet är att erbjuda tågtrafiken elenergi 
till låga och stabila priser. 

Resultatenheterna har under året va-
rit inriktade på att utveckla och bredda 
tjänsteutbudet för att minska sårbarhe-
ten och säkerställa fortsatta konkurrens-
kraftiga leveranser. Resultatet för 
uppdragsverksamheten uppgick till  

135 (142) miljoner kronor. Det redovisade 
resultatet är 7 miljoner lägre än resulta-
tet för 2011. Se tabell 31

Cirka 34 procent (36) av omsättningen 
hos Trafikverket ICT kommer från ex-
terna kunder. ICT har cirka 10 procent av 
marknaden när det gäller bredbandska-
pacitet i stomnätet. Dessutom säljer en-
heten it-tjänster till myndigheter och 
bolag inom transportsektorn. 
Färjerederiet driver 38 färjeleder över 
hela Sverige som en del av det allmänna 
vägnätet samt två leder som en del av det 
kommunala vägnätet. Verksamheten be-
drivs med hög tillgänglighet och har nöj-
da kunder. Både Trafikverket ICT och 
Färjerederiet har en rörelsemarginal i 
nivå med eller högre än bedömt bransch-
genomsnitt. Järnvägsskolan visar svag 
lönsamhet på grund av kraftigt minskad 
efterfrågan under hösten 2011, vilket i sin 
tur bedöms vara en följd av låga margi-
naler bland järnvägsentreprenörerna. 
Trafikverket anvisar Materialservice 
som enda återförsäljare av järnvägsspeci-
fikt material vid underhålls- och byg-
gentreprenader. Materialservice har 
under året höjt sin leverans- och servi-
cegrad samtidigt som logistikkostnaden 
är låg i jämförelse med branschen. 

I den externa uppdragsverksamheten 
ingår tjänsteexport. Resultatet av tjäns-
teexportverksamheten redovisas i tabell 
32.

avgiftsfinansierad verksamhet
Se tabell 33 sid 90

Offentligrättslig verksamhet
Trafikverkets offentligrättsliga verksam-
het inom förarområdet finansieras med 
avgifter som bestäms av regeringen en-
ligt förordningen (2001:652) om avgifter 
inom vägtrafikområdet. Avgifter tas ock-
så ut för trafik på järnvägsnätet enligt 7 
kapitlet järnvägslagen (2004:519). Från 
2011 upphörde Rederinämnden och verk-
samheten överfördes till Delegationen 
för sjöfartsstöd, som är ett särskilt be-
slutsorgan inom Trafikverket. 
Delegationen för sjöfartsstöd handlägger 
ansökningar om sjöfartsstöd enligt för-
ordningen (2001:770) om sjöfartsstöd. 
Även detta finansieras med avgifter. 

Trafikverkets totala intäkter för den 
offentligrättsliga verksamheten år 2011 
var 1 108 (882) miljoner kronor, med ett 
totalt resultat på 7 (8) miljoner kronor. 
Resultatet inom resultatområdet Förare 
är 4 miljoner större än kravet i 

Tabell 31 
Extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor

område/verksamhet Regleringsbrev 2011 Utfall 2011 Resultat

Intäkter Kostnader Resultat efter 
finansnetto

Intäkter Kostnader Resultat efter 
finansnetto

 2010 2009

Färjeleder 54 65 -11 62 71 -9 -3 -5

Uthyrning av reservbroar 1 1 0 14 5 9 1 0

Utbildning 28 26 2 53 57 -4 13 3

Teletjänster och it 585 465 120 469 386 83 96 50

Entreprenad- och konsulttjänster 0 0 0 0 0 0 0 33

Materialservice 1 184 1 146 38 1 508 1 466 42 35 28

Elförsäljning 1 304 1 304 0 1 330 1 330 0 0 0

Fastighetsförvaltning1 70 70 0 77 77 0 0 0

Övriga uppdrag 140 127 13 151 137 14 0 12

Summa 3 366 3 204 162 3 664 3 529 135 142 121

1) Fastighetsförvaltningen överfördes till myndigheten vid årsskiftet 2011

övrig rapportering

89



regleringsbrevet 2011 som var 3 miljoner 
kronor. Förklaringen är en ökad efterfrå-
gan på prov i kombination med främst 
minskade personalkostnader.

Resultatområdena Banavgifter och 
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd  
redovisar enligt regleringsbrevet ett  
nollresultat under år 2011.  Se tabell 34 

KÖRPRoV oCH KUNSKAPSPRoV
Den genomsnittliga väntetiden till förar-
prov ökade något under 2011. 
Väntetiderna varierar i landet. Liksom  
tidigare år ökade väntetiderna under 
sommarmånaderna. Se tabell 35
Under året har ett nytt datasystem ut-
vecklats och installerats för bokning av 

Tabell 32 
Tjänsteexport, miljoner kronor

område/verksamhet Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009

Intäkter Kostnader Resultat 
efter  
finansnetto

Intäkter Kostnader Resultat 
efter  
finansnetto

Intäkter Kostnader Resultat 
efter  
finansnetto

Teletjänster 7 6 1 9 7 2 8 6 2

Övrigt 0 0 0 3 3 0 1 0 1

Summa 7 6 1 12 10 2 9 6 3

Tabell 33 
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras, miljoner kronor

område/
verksamhet

Regleringsbrev 2011 Utfall 2011

Intäkter Kostnader Resultat 
efter  
finansnetto

Intäkter Kostnader Resultat 
efter  
finansnetto

Ansöknings-
avgifter för 
transport-
dispenser, 
inkomsttitel 
2511

23 23 0 26 26 0
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prov, resursplanering och intäktsredovis-
ning. I samband med installationen 
driftsatte även Transportstyrelsen en ny 
version av systemet för kunskapsprov. 
Tekniska problem medförde att prov-
verksamheten fick stängas under några 
dagar i oktober och november. Genom 
extra insatser från båda myndigheterna 
begränsades effekterna för kunderna.

Medelväntetiden för körprov var 10,6 
dagar, en ökning med 3,5 dagar jämfört 
med 2010. Medelväntetiden för kun-
skapsprov var 5,7 dagar, en ökning med 
0,7 dagar sedan 2010. Vid utgången av 
2011 var kötiden till körprov i genomsnitt 

16,5 (10) dagar.  Resurserna har för-
stärkts genom ett tillskott av nyutbildade 
inspektörer. Se diagram 29 och 30

Kunderna är fortsatt nöjda med 
Förarprov, nöjd-kund-index är 69 (71).

Efterfrågan på körprov har ökat med 
2,5 procent jämfört med föregående år. 
För kunskapsprov har efterfrågan ökat 
med 2,3 procent under året. Antalet kör-
prov och kunskapsprov var 258 000  
(251 700) respektive 307 900 (301 100).

Av körproven gjordes 58 (59) procent 
av män och 42 (41) procent av kvinnor 
och av kunskapsproven gjordes 61 (62) 
procent av män och 39 (38) procent av 

kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och 
män är mindre om endast körprov och 
kunskapsprov för personbil (behörighet 
B) medräknas.

Andelen godkända kunskapsprov var 
51 (51) procent för män och 58 (59) pro-
cent för kvinnor. Andelen godkända kör-
prov var 55 (53) procent för män och 55 
(54) procent för kvinnor. 
Se tabell 35 och diagram 30 

EKoNoMISKT STÖd TILL IdEELLA  
oRGANISATIoNER
Trafikverket har för verksamhetsåret 
2011 beviljat 37,0 (41,6) miljoner kronor i 

Tabell 34 
offentligrättslig verksamhet, miljoner kronor

Resultatområde Regleringsbrev 2011 Utfall 2011 Resultat

Intäkter Kostnader Resultat efter 
finansnetto

Intäkter Kostnader Resultat efter 
finansnetto

2010 2009

Förare 316 314 3 297 290 7 8 7

Banavgifter 715 715 0 810 810 0 0 0

Avgifter för ansökan 
om sjöfartsstöd 1 1 0 1 1 0

Summa 1 032 1 030 3 1 108 1 101 7 8 7
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DIAGRAM 29

Medelväntetid till första lediga tid för kunskapsprov B, 
antal dagar 
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DIAGRAM 30

Medelväntetid till första lediga tid för körprov B, antal dagar 
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Tabell 35 
Körprov och kunskapsprov, medelväntetid för hela landet

2007 20081 20091 20101 20111

Medelväntetid körprov, 
antal dagar                                         

30 14 13 7 11

Medelväntetid kunskaps-
prov, antal dagar

20 9 8 5 6

1) Värden från 2008–2011 avser förstagångsprov

ekonomiskt stöd till ideella organisatio-
ner som arbetar för de transportpolitiska 
målen. Bidragen har formen av verksam-
hets- och projektbidrag, fördelat på 2,4 
(0) miljoner kronor för verksamhet och 
34,6 (38,6) miljoner kronor för projekt. 
Av de utbetalda medlen har 29,6 (34,3) 
miljoner kronor gått till NTF 
(Nationalföreningen för trafiksäker- 
hetens främjande).

Huvuddelen av bidragen har gått till 
verksamhet inom trafiksäkerhetsområ-
det och då främst till insatser för sänkta 
hastigheter.  Se tabell 36 

SKyLTFoNdEN
Tranportstyrelsen säljer rättigheter till 
personliga skyltar för motorfordon. 
Intäkterna för detta går till Skyltfonden, 
som administreras av Trafikverket. 
Priset för rättigheten till en skylt under 
en tioårsperiod är 6 000 kronor, varav  
5 400 kronor tillförs fonden.

Skylträttigheter kan även köpas för en 
femårsperiod. Regeringen har beslutat 
att fondens behållning ska disponeras av 
Trafikverket för främst trafiksäkerhets- 
ändamål.  Se tabell 37 

Projekt inom följande områden har 
beviljats medel under 2011:
•	 oskyddade	trafikanter,	16	projekt	 

(4,1 miljoner kronor)
•	 hastigheter,	6	projekt	(2,4	miljoner	

kronor)
•	 olycksreducerande	metodutveckling,	 

8 projekt (2 miljoner kronor)
•	 övrigt,	1	projekt	(0,03	miljoner	kronor).

Några exempel på projekt som har till-
delats medel ur fonden:
•	 Fotgängares	fallolyckor	–	utformning-

ens och ytornas betydelse.
•	 Kartläggning	av	händelseförlopp	och	

trafikmiljö i vägtrafikolyckor som 
2006–2010 resulterat i omkomna eller 
allvarligt skadade cyklister.

•	 Hastighetsdämpande	trafiksignaler.
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Tabell 36 
Beviljade medel till ideella organisationer, miljoner kronor

områden 2010 2011

Trafiksäkerhet 33 32

Miljö och hälsa 4 3

Tillgänglighet 2 2

Organisationsstöd till NTF1 3 0

Totalt 42 37

Antal projekt 63 36

Antal verksamhetsbidrag - 14

1) NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande  

Tabell 37 
Resultat och fakta om Skyltfonden  

 2007 2008 2009 2010 2011

Redovisat överskott 
till Skyltfonden (in-
klusive ränta), tkr

10 883 10 318 8 785 10 083  9 436    

Utbetalning från 
fonden, tkr

12 047 6 685 7 713 9 212  11 961    

Behållning i fonden, 
tkr

27 686 31 319 32 391 33 262  30 737    

Beviljade bidrag, tkr 17 345 16 951 17 742 27 563  23 416    

Inkomna bidragsan-
sökningar, antal

116 127 101 136  124    

Beviljade bidragsan-
sökningar, antal

39 36 42 39  31    
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Resultaträkning

Resultaträkning

tkr not
2011-01-01  
2011-12-31

2010-04-01 
2010-12-31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag Not 1 17 560 611 14 066 743
Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 7 698 580 4 997 983
Intäkter av bidrag 1 231 219 473 531
Finansiella intäkter Not 3 112 268 24 819
summa 26 602 679 19 563 077

Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal Not 4 -4 567 503 -3 161 488
Kostnader för lokaler Not 5 -366 989 -283 657
Övriga driftkostnader Not 6 -18 797 399 -14 559 577 
Finansiella kostnader Not 3 -902 825 -637 647
Avskrivningar och nedskrivningar Not 7 -7 258 273 -5 164 957
summa -31 892 988 -23 807 325

Verksamhetsutfall -5 290 310 -4 244 249

resultat från andelar i hel- och delägda företag Not 17 -4 323 -6 928

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Not 8 444 964 320 973
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -444 964 -320 973
saldo 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Not 1 2 740 007 1 079 190
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 470 29 610
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 900 7 781
Finansiella intäkter 561 181
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål Not 9 2 525 -2 583
Lämnade bidrag Not 10 -2 094 166 -1 130 702
saldo Not 10 659 297 -16 522

årets kapitalförändring Not 11 -4 635 335 -4 267 699



finansiell redovisning
 

97

Balansräkning
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 9 430 miljoner kronor. 
Motsvarande värde för järnvägsanläggningar uppgår 
till 5 568 miljoner kronor. Årets avskrivningar och 
nedskrivningar uppgår till 7 258 miljoner kronor varav  
2 875 miljoner kronor utgörs av avskrivningar på järn-
vägsanläggningar och 3 916 miljoner kronor utgörs av 
avskrivningar på väganläggningar. Värdet av pågående 
investeringar uppgick vid årets slut till 86 091 miljoner 
kronor varav väganläggningar svarade för 29 116 
miljoner och järnvägsanläggningar för 56 762 miljoner. 
I detta ingår ett flertal mycket stora projekt, bland annat 
Citybanan i Stockholm, Västkustbanan inklusive tunnel 
genom Hallandsåsen, Norge/Vänernbanan, Ådalsba-
nan, E20 Norra länken och E45 Göteborg-Trollhättan. 

Tillgodohavandet på Trafikverkets räntekonto i Riks-
gäldskontoret uppgår till 6 394 miljoner kronor

skulder, avsättningar och åtaganden
Under 2011 har lån i Riksgälden tagits för investeringar i 
infrastrukturen med 7 038 miljoner kronor.  

Upplåningen hos Riksgälden uppgick vid årets slut till 
20 986 miljoner kronor. 

Övriga lån uppgår vid årets slut till 1 926 miljoner 
kronor och består till största del av förskotteringar 
(lån) från kommuner och avser lån för tidigareläggning 
av investeringar. Den sammanlagda skulden för de av 
Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna 
avseende allmänna vägar får ej överstiga 30 procent 
av de under året beviljade anslagsposterna 16.1, 16.2, 
16.4, 16.5 under anslag 1:2. Detta innebär för år 2011 
ett maximalt förskotteringsbelopp på 3 031 miljoner 
kronor. För investeringar i järnvägar gäller att förskot-
teringarna ej får överstiga 30 procent av den under året 
beviljade anslagsposten 10.1 under anslag 1:4. Detta 
innebär för år 2011 ett maximalt förskotteringsbelopp 
avseende investeringar i järnvägsanläggningar på 1 649 
miljoner kronor.  

I övriga förutbetalda intäkter ingår fakturerade 
intäkter på 185 miljoner kronor från Stockholms Läns 
Landsting och Stockholms Stad avseende Citybanan.

tkr not 2011-12-31 2010-12-31
TIllGånGar
Immateriella anläggningstillgångar Not 12
Balanserade utgifter för dataprogram 182 676 167 524
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 4 925 2 942
summa immateriella anläggningstillgångar 187 601 170 466

materiella anläggningstillgångar
Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom Not 13 206 794 567 198 554 472
Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 14 54 248 48 872
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m. Not 15 761 256 870 844
Pågående nyanläggningar Not 16 86 091 284 77 532 278
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 1 505 633 1 532 552
summa materiella anläggningstillgångar 295 206 989 278 539 017

finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag Not 17 18 384 22 707
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 18 5 5
summa finansiella anläggningstillgångar 18 389 22 712

Varulager m.m.
Varulager och förråd 646 439 574 288
Pågående arbeten 17 132 11 302
Förskott till leverantörer 46 958 32 740
summa varulager m.m. 710 529 618 330

fordringar
Kundfordringar 1 581 016 1 422 940
Fordringar hos andra myndigheter 1 878 605 1 774 270
Övriga fordringar 44 794 34 547
summa fordringar 3 504 416 3 231 757

Periodavgränsningsposter Not 19
Förutbetalda kostnader 400 728 374 039
Upplupna bidragsintäkter 401 729 24 574
Övriga upplupna intäkter 496 120 329 001
summa periodavgränsningsposter 1 298 578 727 614

avräkning med statsverket Not 20 -1 081 247 214 663

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 21 6 393 621 5 633 211
Kassa och bank 65 094 77 318
summa kassa och bank 6 458 715 5 710 528

sUmma TIllGånGar 306 303 970 289 235 087

KaPITal Och sKUldEr
myndighetskapital Not 22
Statskapital 258 166 368 246 730 783
Resultatandelar i hel- och delägda företag -1 901 152 -1 861 873
Balanserad kapitalförändring -234 840 -318 189
Kapitalförändring enligt resultaträkning -4 635 335 -4 267 699
summa myndighetskapital 251 395 040 240 283 022

fonder Not 23 30 737 33 262

avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 24 108 152 103 874
Övriga avsättningar Not 25 645 718 694 345
summa avsättningar 753 870 798 219

skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret Not 26 2 100 228 1 940 156
Övriga lån Not 27 1 926 020 2 014 606
Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 26 18 885 591 12 005 386
Skulder till andra myndigheter 1 747 746 1 648 999
Leverantörsskulder 6 545 152 6 759 498
Övriga skulder Not 28 19 928 840 20 354 829
Depositioner 70 678 70 678
Förskott från uppdragsgivare och kunder 112 559 176 244
summa skulder m.m. 51 316 814 44 970 398

Periodavgränsningsposter Not 29
Upplupna kostnader 2 536 415 2 655 397
Oförbrukade bidrag 30 204 9 892
Övriga förutbetalda intäkter 240 890 484 898
summa periodavgränsningsposter 2 807 509 3 150 187

sUmma KaPITal Och sKUldEr 306 303 970 289 235 087

ansVarsförBIndElsEr Not 30

övriga ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse enligt Trafikverkets instruktion
Ansvarsförbindelser enligt Trafikverkets regleringsbrev

Balansräkning
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Anslagsredovisning inklusive redovisning mot bemyndiganden
disponibla medel Utfall

anslag perioden 2011-01-01 - 2011-12-31 Ingående
överförings-

belopp
2011-01-01

not 31

årets tilldel-
ning enligt
reglerings-

brev

Omdispo-
nerade

anslags-
belopp
not 32

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp
netto-

kostnader

Utgående
överförings-

belopp
2011-12-31

not 33tkr
sPEcIfIKaTIOn aV anslaG  
UTGIfTsOmrådE 22 - KOmmUnIKaTIOnEr
1:1 Väghållning (ramanslag)

12 Övr insatser för effektivisering av transp.syst (ram) 2 157 302 000 304 157 283 196 20 961
13 Myndighetsutövning (ram) -2 157 145 000 142 843 144 470 -1 627

14 Bidrag (ram) varav
14.1 Bidrag för drift av enskilda väg (ram) 35 348 1 011 000 1 046 348 994 550 51 798
14.2 Vissa bidrag till trafiksystem (ram) 136 789 0 136 789 0 136 789
s:a 14 Bidrag (ram) 172 137 1 011 000 1 183 137 994 550 188 587

16 Statlig väghållning (ram) varav
16.1 Investeringar i nationell plan (ram) 888 259 6 017 000 6 905 259 5 697 909 1 207 350
16.2 Investeringar i regional plan (ram) -573 420 2 802 000 -22 786 2 205 794 2 170 040 35 754
16.3 Drift och underhåll (ram) 10 244 9 139 265 9 149 509 8 762 396 387 113
16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar 195 874 157 000 352 874 67 481 285 393
16.5 Bärighet, tjälsäkring och  rekonstruktion (ram) 28 678 1 127 000 1 155 678 1 238 946 -83 268
s:a 16 statlig väghållning (ram) 549 635 19 242 265 -22 786 19 769 114 17 936 772 1 832 342

19 Väghållning  - Överskott från trängselskatt i Stockholm (ram) 377 350 -377 350 0 0
s:a 1:1 Väghållning (ramanslag) 1 099 122 20 700 265 -22 786 -377 350 21 399 251 19 358 988 2 040 263
1:1 (2010) Vägverket: administration (ramanslag)

2 Vägverket: Adm - del till Trafikverket 20 359 20 359 20 359 0
s:a 1:1 (2010) Vägverket: administration (ramanslag) 20 359 20 359 20 359 0
1:2 Banhållning (ramanslag)

8 Myndighetsutövning (ram)
8:1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram) 2 711 5 000 -2 595 5 116 2 010 3 106
9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram) 27 538 411 000 -27 538 411 000 397 227 13 773

10 Banhållning (ram)
10.1 Investering i nationell plan (ram) 874 736 5 498 000 6 372 736 5 745 079 627 657
10.2 Drift, underhåll och trafikledning (ram) -916 030 5 237 814 4 321 784 5 981 073 -1 659 289
10.3 Räntor och återbetalning av lån (ram) 321 853 1 572 000 1 893 853 1 260 302 633 551
s:a 10 Banhållning (ram) 280 559 12 307 814 12 588 373 12 986 454 -398 081

11 Övriga insatster för effektivisering av transportsystemet (ram) 7 743 101 000 -3 985 104 758 89 131 15 627
s:a 1:2 Banhållning (ramanslag) 318 551 12 824 814 -34 118 13 109 247 13 474 822 -365 575
1:3 Trafikverket: administration (ramanslag)

2 Trafikverkets administration (ram) 13 861 1 483 546 1 497 407 1 398 424 98 983
s:a 1:3 Trafikverket: administration (ramanslag) 13 861 1 483 546 1 497 407 1 398 424 98 983
1:3 (2010) Banverket: administration (ramanslag)

3 Banverket: Adm - del till Trafikverket 3 973 3 973 3 973 0
s:a 1:3 (2010) Banverket: administration (ramanslag) 3 973 3 973 3 973 0
1:6 driftbidrag till icke statliga flygplatser

1 Icke statliga flygplatser - del till Trafikverket (ram) 103 013 103 013 102 976 37
s:a 1:6 driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag) 103 013 103 013 102 976 37
1:7 Trafikvavtal (ramanslag)

2 Trafikavtal - del till Trafikverket (ram) 831 000 831 000 771 384 59 616
s:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag) 831 000 831 000 771 384 59 616
1:10 från EU-budgeten finansierade stöd till  

Transeuropeiska nätverk (ramanslag)
5 EU-stöd, TEN (ram) 313 160 348 500 400 662 060 489 719 172 341

s:a 1:10 från EU-budgeten finansierade stöd till  
Transeuropeiska nätverk (ramanslag) 313 160 348 500 400 662 060 489 719 172 341

1:11 Trängselskatt i stockholm (ramanslag)
3 Trängselskatt: Admin - del till TRV 40 000 40 000 35 379 4 621
6 Trängselskatt Stockholm - överskott tr.skatt del till TRV (ram) 558 523 558 523 238 796 319 727

s:a 1:11 Trängselskatt i stockholm (ramanslag) 0 558 523 40 000 598 523 274 175 324 348
1:11 (2010) rikstrafiken: administration (ramanslag)

2 Rikstrafiken adm - del till TRV (ram) 5 640 -4 801 839 839
s:a 1:11 (2010) rikstrafiken: administration (ramanslag) 0 0 5 640 -4 801 839 839 0
36:5 (2003 ) Ersättning till statens järnväg för kostnader i samband 

med utdelning från aB swedcarrier m.m. (ramanslag) 
5 Lagfartskostnader (ram) 8 435 0 8 435 2 330 6 105

s:a 36:5 (2003 ) Ersättning till statens järnväg för kostnader i samband 
med utdelning från aB swedcarrier m.m. (ramanslag) 8 435 0 0 0 8 435 2 330 6 105

TOTalT UTGIfTsOmrådE 22 - KOmmUnIKaTIOnEr 1 753 129 36 849 661 47 586 -416 269 38 234 107 35 897 989 2 336 118



99

finansiell redovisning
Anslagsredovisning inklusive

redovisning mot bemyndiganden

Kommentarer till anslagsredovisningen
Anslagsförbrukningen under året ligger ca 2 procent under årets tilldelade anslag.

administration
Kostnaderna på administrationsanslaget är 99 miljoner kronor lägre än totalt 
disponibelt belopp. Utgående överföringsbelopp ligger i linje med det interna ef-
fektiviseringsarbete som pågår. Trafikverket räknar med att dessa frigjorda medel 
kommer att kunna disponeras i verksamheten efter beslut av Regeringen.  

drift och underhåll
Finansieringen av drift och underhåll av vägar och järnvägar har under perioden 
skett med 12 374 miljoner kronor av anslagsmedel. Kostnaderna för drift och 
underhåll på järnvägen överskrider disponibla medel med 916 miljoner kronor. 
Trafikverket disponerar dock angiven kredit beträffande anslagsposterna 10 under 
anslag 1:4 med den fördelning som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala 
anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

Investeringar i väg- och järnvägsanläggningar
Periodens investeringar i väg- och järnvägsanläggningar uppgår till sammanlagt 
26 012 miljoner kronor. Av detta direktfinansierades 15 581 miljoner kronor med 
anslagsmedel. Investeringar för 6 748 miljoner kronor finansierades med lån hos 
Riksgäldskontoret. Av de lånefinansierade investeringarna avsåg 5 419 miljoner 
kronor projekt som särskilt prioriterats av regeringen. Överskotten på anslagen för 
investeringar i nationell plan för vägar och järnvägar beror främst på senarelägg-
ningar av investeringsprojekt.

finansiella villkor
anslag 1:1 ap 16.1 
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende villko-
rat aktieägartillskott till SVEDAB.

Trafikverket får i särskilda fall nyttja anslaget 1:1 Väghållning, delpost 16.1 Inves-
tering i nationell plan för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd 
vägarbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år. Under 2011 har Trafikverket inte 
överskridit de angivna ramarna. 

anslag 1:1 ap 16.2
Trafikverket får i särskilda fall nyttja anslaget 1:1 Väghållning, delpost 16.2 Investe-
ring i regional plan, för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd 
vägarbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år. Under 2011 har Trafikverket inte 
överskridit de angivna ramarna.

Statsbidrag till investeringar i enlighet med prioriteringar i de fastställda länspla-
nerna för regional transportinfrastruktur har utbetalats med 575 miljoner kronor.

anslag 1:1 ap.16.3
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangs-
avgift på 1,1 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikations-
systemet Rakel. 

anslag 1:2 ap.9
Till Inlandsbanan AB har bidrag utbetalats med 112 miljoner kronor och till 
Öresundsbrokonsortiet har ersättning utbetalats med 285 miljoner kronor för 
nyttjandet av Öresundsförbindelsen.

anslag 1:2 ap.10.1
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende 
villkorat aktieägartillskott till SVEDAB eller kapitaltäckningsgaranti till Arlandaba-
nan Infrastructure AB. Trafikverket har finansierat åtaganden avseende Citytunneln 
i Malmö. Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon har 
utbetalats med 60 miljoner kronor. 

Trafikverket har inte utfört investeringar på andra infrastrukturförvaltares järn-
vägsnät i anslutning till statens järnvägsnät.

anslag 1:2 ap.10.2
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangsav-
gift 1,1 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikationssyste-
met Rakel. 

anslag 1:4 ap.10.3
Trafikverket har betalat 25 000 kronor avseende administrativ avgift för kapital-
täckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB, 579 000 kronor i adminis-
trativ avgift och 29,7 miljoner kronor i ränta avseende Riksgäldskontorets villkorslån 
till A-Train. Hyra för Botniabanan har utbetalats med 869 miljoner kronor.

anslag 1:6 ap.1
För ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna har 113 000 kronor använts.

anslag 1:11 ap.6
Från anslagsposten har 174 miljoner kronor använts till Förbifart Stockholm och 65 
miljoner kronor för trimningsåtgärder i Stockholmsregionen. 

låneram och krediter
• Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2011 redovisas i not 26.
• Lån från kommuner och enskilda för finansiering i väg- och järnvägsanlägg-

ningar har upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för 
år 2011 anger. 

• Utnyttjandet av disponibla anslagskrediter redovisas i not 33.

Redovisning mot bemyndiganden
tkr

Tilldelad 
bemyndigande ram

Ingående 
 åtaganden

Utestående 
åtaganden 

Utestående åtagandenas fördelning per år
år 2012 år 2013 år 2014 därefter

Anslag 1:1 Väghållning samt lånefinansierad verksamhet 40 922 000 29 338 400 33 479 424 10 066 521 6 600 002 3 123 839 13 689 062
Anslag 1:2 Banhållning samt lånefinansierad verksamhet1 80 000 000 67 710 790 68 530 992 8 536 475 6 378 507 3 869 588 49 746 423
Anslag 1:7 Trafikavtal 3 500 000 2 996 149 2 289 200 800 900 774 600 713 700 –
summa anslag 124 422 000 100 045 339 104 299 616 19 403 896 13 753 108 7 707 127 63 435 485

Avser bemyndiganden enligt 17 § anslagsförordningen (2011:223), dvs. enbart de åtaganden för vilka anslag ännu inte tilldelats.
1Ingående åtagande har genom rättning minskats med 225 410 tusen kronor i förhållande till redovisat utgående åtagande i 2010 års årsredovisning.

Inkomsttitlar not

Beräknade inkomster  
enligt regleringsbrev

2011

Utfall inkomster
2011

not 8
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 23 000 25 589
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 0
6511 Bidrag till Transeuropeiska nätverk 34 419 375
Totalt 23 000 444 964

Anslagsredovisning forts.
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Finansieringsanalys
tkr not

2011-01-01 
2011-12-31

2010-04-01 
2010-12-31

drIfT
Kostnader Not 35 -24 623 274 -18 621 796
finansiering av drift
Intäkter av anslag 17 560 611 14 066 743
Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 36 7 684 750 4 980 124
Intäkter av bidrag Not 37 59 492 48 077
Övriga intäkter 112 268 24 819
summa medel som tillförts för finansiering av drift 25 417 121 19 119 764
Ökning (-)/minskning (+) av lager -72 151 51 284
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -388 456 -576 263
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -153 654 1 738 275
Kassaflöde från/till drift 179 585 1 711 264

InVEsTErInGar
Investeringar i finansiella tillgångar 4 323 8 326
Investeringar i materiella tillgångar -23 893 438 -27 012 046
Investeringar i immateriella tillgångar -61 465 -46 864
summa investeringsutgifter -23 950 580 -27 050 584
finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret 8 048 000 6 292 000
 - amorteringar -1 007 795 -860 000
Andra långfristiga lån 512 459 6 621 615
- amorteringar -1 204 760 -56 607
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/ tillförts statsbudgeten 15 758 122 14 815 121
Försäljning av anläggningstillgångar 13 983 34 709
Bidragsmedel som erhållits för investeringar Not 37 1 171 728 425 453
summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 23 291 737 27 272 291
förändring av kortfristiga fordringar och skulder -726 265 1 547 356
Kassaflöde från/till investeringar -1 385 108 1 769 064

UPPBördsVErKsamhET
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 444 964 320 973
Inbetalningar i uppbördsverksamhet 444 964 320 973
medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -444 964 -320 973
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet 0 0

TransfErErInGsVErKsamhET
Lämnade bidrag -2 094 166 -1 130 702
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -2 094 166 -1 130 702 
finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 2 740 007 1 079 190
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 470 29 610
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 462 7 963
summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 2 750 938 1 116 763
Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 656 772 -13 939
förändrInG aV lIKVIda mEdEl -548 750 3 466 389

sPEcIfIKaTIOn aV förändrInG aV lIKVIda mEdEl
likvida medel vid årets början1 5 926 218 2 458 802
Ökning (+)/minskning (-) av kassa och bank 39 -1
Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 754 188 793 230
Ökning (+)/minskning (-) av banktillgodohavanden -12 262 31 879
Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket -1 290 715 2 641 281
summa förändring av likvida medel -548 750 3 466 389
likvida medel vid årets slut 5 377 468 5 925 191
 

1 I likvida medel vid årets början ingår övertagna värden från Rikstrafiken med 1 027 tusen kronor. Detta värde ingick inte i likvida medel vid årets slut 2010.

Finansieringsanalys
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Sammanställning över  

väsentliga uppgifter

Sammanställning över väsentliga uppgifter
tkr 2011 2010
låneram riksgäldskontoret
Beviljad låneram 22 941 800 16 120 000
Utnyttjad låneram 20 985 819 13 945 542

Kontokrediter hos riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit 3 554 798 2 920 725
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året 0 -766 046

räntekonto
Räntekostnader 30 115 0
Ränteintäkter 83 484 21 236

avgiftsintäkter
Intäkter som inte disponeras av Trafikverket 25 589 18 478
Intäkter som disponeras av Trafikverket 7 705 607 4 997 983
Intäkter enligt budget i regleringsbrev 4 515 450 4 364 700

anslagskredit
Beviljade anslagskrediter 3 480 254 3 494 950
Utnyttjad anslagskredit 399 708 2 157

anslagssparande
Summa anslagssparande 2 735 825 1 732 498

Tilldelade bemyndiganden
Belopp intecknade av framtida åtaganden 104 299 616 97 274 600
Summa tilldelade bemyndiganden 124 422 000 109 000 000

anställda
Årsarbetskrafter (genomsnitt) 6 197 5 795
Medeltal anställda (inklusive projektanställda) 6 758 6 806
Driftskostnad per årsarbetskraft 3 830 3 107

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring -4 635 335 -4 267 699
Balanserad kapitalförändring -234 840 -318 189
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Noter
rEdOVIsnInG aV PrEsTaTIOnEr
I förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag anges under 
kapitel 3 Resultatredovisning bland annat att myndigheten ska redovisa en indelning 
av verksamheten samt dess prestationer. Förordningens krav på redovisning av 
prestationer motsvaras inom Trafikverket av begreppet leveranser. Nedanstående 
redogörelse visar i vilken omfattning Trafikverket under 2011 har kunnat hörsamma 
förordningens krav på redovisning av prestationer/leveranser.

leveranser samt kostnader och volymer för dessa
Trafikverkets verksamhet har under 2011 genererat leveranser1 inom flertalet områ-
den. Redovisning av volymer, kostnader och intäkter för ett antal viktiga leveranser 
framgår inom respektive avsnitt i årsredovisningen. Dessa leveranser sammanfattas 
nedan:
• Investeringsåtgärder öppnade för trafik (sid 51, tabell 5, sid 56, tabell 8, sid 59, 

tabell 9)
• Genomförda fysiska miljöåtgärder (sid 59, tabell 10)
• Genomförda smärre åtgärder för trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglig-

het (sid 60, tabell 11)
• Genomförda åtgärder för ökad bärighet väg (sid 60, tabell 12)
• Övervakning, trafikledning och lämnad trafikinformation väg samt elförsörjning 

(sid 73, tabell 23)
• Övervakning, trafikledning och lämnad trafikinformation järnväg samt elför-

sörjning (sid 74, tabell 24)
• Underhållen väganläggning (sid 73, tabell 23, sid 77, tabell 26)
• Underhållen järnvägsanläggning (sid 74, tabell 24, sid 75, tabell 25)
• Genomförda förarprov (sid 90 ff)
 

rEdOVIsnInGsPrIncIPEr
allmänt
Trafikverkets årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndig-
heters bokföring samt de undantag från EA-regler som regeringen meddelat i 
regleringsbrevet för år 2011. 

I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verksamhe-
ten. I resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i väg- och järnvägs-
anläggningar. Jämförelsesiffrorna avseende år 2010 i det ekonomiska avsnittet av 
Trafikverkets årsredovisning 2011 avser perioden 1 april – 31 december 2010 – den 
period som Trafikverkets styrelse var ansvariga för.

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 investe-
ringen utförs. Sådana anslagsmedel tillförs statskapitalet och redovisas därför inte i 
resultaträkningen. 

Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för investeringar som finan-
sieras med lån hos Riksgäldskontoret. Tidpunkten för anslagsavräkning för sådana 
lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen. Lånefinansierade investe-
ringar i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa anläggningar i Stockholmsområdet 
anslagsavräknas i normala fall i takt med amorteringar vilka baseras på planenliga 
avskrivningar. Lånefinansierade investeringar genom projekt som regeringen sär-
skilt pekat ut kommer att anslagsavräknas i takt med amorteringar som ska göras 
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 spåranläggning-
ar enligt järnvägsförordningen (2004:526). Avgifterna disponeras av Trafikverket 
för finansiering av banhållning och trafikantinformation.

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 inlevereras till statsverket.

Bemyndiganden
Trafikverket har bemyndiganderamar enligt 17 § anslagsförordningen (2011:223). 
Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån. Förskotte-
ring, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga investeringar i infrastruk-
turella 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. Anskaff-

ningskostnad 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 Botniabanan 
och vissa eldriftsanläggningar. Dessa anläggningar är aktiverade i balansräkningen. 
Avtalade leasingavgifter redovisas som skuld. Leasingavgiften utgör grunden för 
anslagsavräkningen. Leasade anläggningar skrivs av enligt de principer som gäller 
för Trafikverkets egna anläggningstillgångar.

Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående ny-
anläggningar. Ränta aktiveras inte under byggnadstid då anslagsavräkning av räntan 
görs i takt med byggandet. I värdet för Botniabanan, vilken upplåts av Botniabanan 
AB, ingår ränta under byggnadstid eftersom anslagsavräkning görs under hyresti-
den. Projekteringskostnader för planerade investeringar aktiveras som pågående 
nyanläggning. Invärdering från pågående investeringsprojekt till färdigställd anlägg-
ning 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 anskaff-
ningsvärde 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

Från och med år 2008 tillämpas differentierade avskrivningstider för samtliga järn-
vägsanläggningar. Fram till och med år 2007 tillämpades en genomsnittlig avskriv-
ningstid, beräknad som ett genomsnitt av livslängden för de anläggningstyper som 
normalt förekommer i en järnvägsanläggning för huvuddelen av järnvägsanlägg-
ningarna. 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 produktionskost-

naden 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 genom-
förande, 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 lägsta av anskaffningsvärde enligt FIFU-princi-
pen 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
Avsättning för åtgärdande av miljöstörningar görs då det finns ett föreläggande från 
tillsynsmyndigheten.

Avsättning görs för kostnader för avveckling av fastigheter då beslut fattats om 
sådan avveckling. 

Avsättning görs för åtgärdande av brister i färdigställd anläggning som identifie-
rats i samband med slutbesiktning. 

Avsättningar för garantiåtaganden för externa uppdrag görs enligt Redovisnings-
rådets rekommendation RR16.  I övrigt görs avsättningar enligt förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).

Avsättning görs för ersättning till uppsagd personal då beslut fattats.
Avsättning görs för ersättning till personal som erbjudits förtida pensionering då 

beslut fattats. 
Avsättning görs för skadeståndskrav i entreprenader då framställan om sådan 

gjorts och det bedömts sannolikt att skadestånd kommer att betalas.

1 I Trafikverket används begreppet leverans istället för prestation.
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Brytdag
Trafikverket tillämpar enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 10 § förord-
ningen (2000:606) om myndigheters bokföring den 5 januari som brytdag för 
inomstatliga motparter. För externa motparter har Trafikverket den 13 januari som 
brytdag. Detta för att hålla nere periodiseringsposterna, då Trafikverket är en be-
ställande myndighet med mycket stort inflöde av fakturor, främst från utomstatliga 
leverantörer.

övrigt
Trafikverket innehar 5 % av andelarna i Skandfast Ett Handelsbolag, organisa-
tions nummer 916625-3402, som äger och förvaltar en fastighet där Trafikverket 
bedriver verksamhet. Trafikverket ansvarar såsom bolagsman i Skandfast Ett 
Handelsbolag för handelsbolagets samtliga förpliktelser.

Rikstrafiken, organisationsnummer 202100-5059, avvecklades som myndighet 
2010-12-31 och verksamheten överfördes till Trafikverket. Rikstrafikens tillgångar 
och skulder överfördes till bokfört värde 2011-01-01. Upplysning lämnas i anslutning 
till de noter där överföringen får till följd att redovisade ingående värden 2011 inte 
överensstämmer med redovisade utgående värden 2010.
 
Undantag från Ea-regler
I regleringsbrevet för år 2011 meddelas Trafikverket följande undantag från de 
generella EA-reglerna för statliga myndigheter:
• Trafikverket medges undantag från 6 § 2 kap. kapitalförsörjningsförordningen 

(2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta reglerings-
brev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med 
lån. 

• Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 1 § 6 kap. kapitalförsörjnings-
förordningen (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 över-
skott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialför-
sörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, 
disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.

Not 1-37
not 1 Intäkter av anslag
tkr 2011 2010
Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning 35 897 989 29 961 054
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital  
för investering i järnvägs- och väganläggning -15 597 371 -14 815 121
Redovisade intäkter av anslag  
enligt resultaträkningen 20 300 618 15 145 933
Varav
Verksamheten, intäkter av anslag 17 560 611 14 066 743
Transfereringar, medel  
som erhållits från statens budget 2 740 007 1 079 190

not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr 2011 2010
Förare 297 021 224 532
Banavgifter 810 251 460 124
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd 600 0
summa intäkter av offentligrättslig verksamhet 1 107 872 684 656

Färja 61 677 46 119
Uthyrning av reservbroar 14 267 6 986
Utbildning 53 409 57 684
IT och teletjänster 469 325 331 353
Materialförsäljning 1 508 078 1 167 697
Elförsäljning 1 330 340 922 870
Ersättning för kapitalkostnader 0 35 993
Fastighetsförvaltning 76 561 81 943
Stationer vid tunnlar i Stockholm och Malmö 477 206 445 284
Övrigt 2 599 845 1 217 398
summa övriga ersättningar 6 590 708 4 313 327

summa intäkter och övriga ersättningar 7 698 580 4 997 983

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande  
ersättningar som regleras i 4 § avgiftsförordningen (1992:191):
Tidskrifter och andra publikationer 382 143
Konferenser och kurser 58 278 56 435
Lokaler 68 489 57 193
Tjänsteexport 8 717 8 490

not 3 finansiella intäkter och kostnader  
tkr 2011 2010
Finansiella intäkter 
 Räntekonto hos Riksgäldskontoret 83 484 21 054
 Övriga finansiella intäkter 28 784 3 765
summa finansiella intäkter 112 268 24 819

Finansiella kostnader
 Ränta lån i Riksgäldskontoret 365 991 159 812
 Räntekonto hos Riksgäldskontoret 30 114 0
 Finansiell avgift Botniabanan 440 070 443 056
 Övriga finansiella kostnader 66 650 34 779
summa finansiella kostnader 902 825 637 647

not 4 antal anställda och lönekostnader
tkr 2011 2010
Antal tillsvidareanställda vid årets slut 6 302 6 262
därav män 4 022 3 993
därav kvinnor 2 280 2 269
Lönekostnader 2 955 549 2 060 898

Ersättningar (lön och skattepliktiga förmåner) 
har utbetalats till följande personer utsedda av 
regeringen:
Gunnar Malm, generaldirektör 1 637 1 169
Acko Ankarberg Johansson, styrelseordförande 
t.o.m. 2011-06-30 50 76
Kent Johansson, tf styrelseordförande  
2011-07-01--2011-11-03 18 0
Mats Sjöstrand, styrelseordförande  
fr.o.m. 2011-11-04 16 0
Marie S Arwidson, styrelseledamot 50 38
Sören Belin, styrelseledamot 50 38
Runar Brännlund, styrelseledamot 50 38
Kent Johansson, styrelseledamot 50 38
Per Kågeson, styrelseledamot 50 68
Sten Nordin, styrelseledamot 50 38
Elvy Söderström, styrelseledamot 50 38
Marie Winslow Andersson, styrelseledamot 50 38

not 5 Kostnader för lokaler
I lokalkostnader ingår hyreskostnader för Trafikverkets lokaler på Jussi Björlings väg 
2 i Borlänge. För dessa lokaler har Trafikverket ett hyresåtagande fram till den 30 
mars 2016. Avtalad hyra avser kapitalkostnader motsvarande ett anskaffningsvärde 
på cirka 147 miljoner kronor. Träffat avtal innehåller option om köp av fastigheten. 
 

Beräknad hyreskostnad (tkr)
år 2012 10 900
år 2013 12 100
år 2014 13 400
år 2015-2016 18 800

not 6 övriga driftskostnader
tkr 2011 2010
Summa kostnader för löpande  
verksamhet och investeringar 42 609 324 35 314 144
Aktivering av kostnader för investering -23 811 925 -20 754 566
Kostnader för löpande verksamhet 18 797 399 14 559 577

not 7  avskrivningar och nedskrivningar  
tkr 2011 2010
avskrivningar
Väg- och järnvägsanläggningar 6 791 534 4 924 558
Byggnader och markanläggningar 33 649 26 217
Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 249 6 665
Maskiner,  inventarier, transportmedel m.m. 239 195 181 615
Immateriella anläggningstillgångar 44 583 18 359
summa avskrivningar 7 116 211 5 157 414

nedskrivningar
Byggnader och markanläggningar -116 116
Mark -16 16
Förbättringsutgifter på annans fastighet 770 0
Immateriella anläggningstillgångar 1 808 0
Pågående investeringar 134 879 411
Omsättningstillgångar 4 737 6 999
summa nedskrivningar 142 061 7 542

summa avskrivningar och nedskrivningar 7 258 273 5 164 957
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not 8 Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter 
som inte disponeras av myndigheten 
tkr 2011 2010
Expeditions- och ansökningsavgifter 25 589 18 450
Övriga inkomster av statens verksamhet 0 28
Bidrag till Transeuropeiska nätverk 419 375 302 495
summa 444 964 320 973

not 9 avsättning till/upplösning av fonder m.m. för 
transfereringsändamål
tkr 2011 2010
Inbetalningar under året -8 875 -7 587
Årets ränteintäkter -561 -181
Transfereringar 11 961 5 185
avsättning till/upplösning av fonder 2 525 -2 583

not 10 Transfereringar/lämnade bidrag
tkr 2011 2010
Statliga myndigheter/internationella organisationer 12 418 17 319
Statliga bolag/affärsverk 79 929 413
Kommuner 610 560 662 256
Privata och kommunala företag/organisationer 953 375 119 739
Organisationer/ideella föreningar 82 918 47 477
Periodisering enskilda vägar -659 297 16 522
Enskilda vägar 1 010 039 266 063
Övriga 4 224 913
summa lämnade bidrag 2 094 166 1 130 702

Saldot 659 297 tkr på transfereringsavsnittet avser borttagen periodisering av 
enskilda vägar. Enligt förtydligande från Ekonomistyrningsverket, i allmänna råd till 
4 kap. 1 § förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, rörande 
periodisering av bidrag ska detta inte periodiseras.

not 11 årets kapitalförändring  
tkr 2011 2010
Resultat externa uppdrag1 135 688 97 515
Resultat offentligrättslig verksamhet 7 054 22 264
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -4 323 -6 928
Ränta betalningsutfästelse hel- och delägda företag -50 995 -32 351
Resultat Väganläggningar Svinesundsförbindelsen 31 181 11 607

not 13 Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom

Väg järnväg
Byggnader och  

markanläggningar mark summa
tkr 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde 165 691 855 162 391 855 135 014 089 117 880 837 1 177 863 1 234 586 545 807 502 638 302 429 614 282 009 917
Årets anskaffning 0 0 0 6 387 999 3 161 0 40 609 45 393 43 769 6 433 392
Årets färdigställande från 
pågående investering 9 429 835 3 300 000 5 567 700 10 745 252 33 963 11 958 0 0 15 031 498 14 057 210
Försäljning/utrangering -75 0 -1 874 0 -4 764 -68 680 -8 234 -2 224 -14 946 -70 904
Utgående anskaffningsvärde 175 121 615 165 691 855 140 579 914 135 014 089 1 210 223 1 177 863 578 182 545 807 317 489 935 302 429 614

Ingående avskrivningar -63 025 043 -60 132 012 -40 227 352 -38 195 826 -622 614 -629 594 0 0
-103 875 

009 -98 957 431
Årets avskrivningar -3 916 080 -2 893 031 -2 875 454 -2 031 527 -33 649 -26 217 0 0 -6 825 183 -4 950 775
Försäljning/utrangering 0 0 979 0 3 847 33 197 0 0 4 825 33 197

ackumulerad  avskrivning -66 941 123 -63 025 043 -43 101 828 -40 227 352 -652 417 -622 614 0 0 -110 695 368
-103 875 

009

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 -116 0 -16 0 -132 0
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 116 -116 16 -16 132 -132
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0 0 -116 0 -16 0 -132

Planenligt restvärde 108 180 492 102 666 812 97 478 087 94 786 736 557 807 555 133 578 182 545 791 206 794 567 198 554 472

Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar och Botniabanan ingår i posten lånefinansierade järnvägsanläggningar. Anskaffningsvärde för eldriftsanläggningarna 
är 310 887 tkr och ackumulerad avskrivning uppgår till 234 380 tkr. I redovisade kostnader för den finansiella leasingen ingår variabla avgifter som är beroende av ränte- och 
indexjusteringar enligt träffade avtal. För år 2011 uppgår dessa variabla avgifter till 13 053 tkr. Avtalen om leasing av eldriftsanläggningar har träffats mellan åren 1987 och 1995. 
Avtalen sträcker sig fram till år 2025. Avtalen beträffande Botniabanan ingår fr.o.m. år 2008 med en avtalstid fram till år 2050. Anskaffningsvärdet för Botniabanan uppgår till 16 
825 999 tkr och ackumulerade avskrivningar uppgår till 476 499 tkr. Beträffande leasingsskuld se not 28. I Trafikverkets markinnehav ingår mark som anskaffats för byggande av 
Botniabanan till ett värde av 73 mnkr.

Taxeringsvärden
För Trafikverkets fastigheter finns 2010 års taxeringsvärden tillgängliga. Dessa uppgår till totalt 470 mnkr.

not 11 årets kapitalförändring forts.
Bidrag för investeringar,  
järnvägs- och väganläggningar 1 171 728 425 453
Av- och nedskrivningar av anslags- och  
externfinansierade järnvägs- och väganläggningar2 -6 858 071 -4 802 570
Anslagstilldelning för amortering avseende  
lånefinansierade  järnvägsanläggningar 86 642 54 580
Anslagstilldelning för amortering,  
lånefinansierade broar väg 12 795 0
Anslagstilldelning för amortering,  
leasingskuld Botniabanan 428 669 0
Årets kapitalförändring enskilda vägar 659 297 -16 522
Resultat av utnyttjade ackumulerade räntemedel 0 -20 747
Utnyttjande av ackumulerat överskott externa 
uppdrag -255 000 0
summa -4 635 335 -4 267 699

1Den externa uppdragsverksamheten bedrivs inom ICT, Järnvägsskolan, Material-
service, Färja, UC, Förarprov och Citytunneln.

2Avskrivning för väganläggningen Svinesundsförbindelsen 22 827 tkr (17 140 tkr), 
redovisas inom posten Resultat Väganläggningar Svinesundsförbindelsen.

not 12 Immateriella anläggningstillgångar
tkr 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde 203 723 185 375
Årets anskaffning 8 769 18 349
Årets färdigställande från pågående investering 63 452 0
Försäljning/utrangering -87 0
Utgående anskaffningsvärde 275 857 203 723

Ingående avskrivningar -113 605 -95 246
Årets avskrivningar -44 583 -18 359
Försäljning/utrangering 87 0
ackumulerad  avskrivning -158 101 -113 605

Planenligt restvärde 117 756 90 118

Pågående immateriella anläggningstillgångar
Ingående pågående anläggning 80 347 50 258
Årets anskaffning 54 758 30 089
Omklassificering till färdig anläggning -63 452 0
Nedskrivning av pågående investering -1 808 0
Utgående anskaffningsvärde 69 845 80 347

summa 187 601 170 466forts. nästa spalt



finansiell redovisning
Noter

105

not 14 förbättringsutgifter på annans fastighet
tkr 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde 86 837 84 804
Årets anskaffning 1 653 2 034
Årets färdigställande från pågående investering 2 648 0
Försäljning/utrangering -15 734 0
Utgående anskaffningsvärde 75 404 86 837

Ingående avskrivningar -40 229 -33 564
Årets avskrivningar -7 249 -6 665
Försäljning/utrangering 14 965 0
ackumulerad  avskrivning -32 513 -40 229

Planenligt restvärde 42 891 46 609

Årets nedskrivningar i samband  
med utrangering/försäljning 770 0

Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående pågående anläggning 2 263 0
Årets anskaffning 11 742 2 263
Omklassificering till färdig anläggning -2 648 0
Utgående anskaffningsvärde 11 357 2 263

summa 54 248 48 872

not 15 maskiner, inventarier, transportmedel m.m.
tkr 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde 2 753 261 2 661 466
Årets anskaffning 79 166 55 890
Årets färdigställande från pågående investering 50 032 44 300
Försäljning/utrangering -53 991 -8 739
Utgående anskaffningsvärde 2 828 469 2 752 917

Ingående avskrivningar -1 878 911 -1 704 230
Årets avskrivningar -239 195 -181 615
Försäljning/utrangering 54 328 7 207
ackumulerad  avskrivning -2 063 778 -1 878 639

Ingående nedskrivningar -3 435 -3 435
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 435 -3 435

Planenligt restvärde 761 256 870 844

I ingående anskaffningsvärde 2011 ingår övertagna tillgångar från Rikstrafiken med 
344 tkr. I ingående avskrivningar ingår övertagna avskrivningar med 272 tkr. Dessa 
värden ingick inte i utgående anskaffningsvärde respektive ackumulerad avskrivning 
2010.

not 16 Pågående nyanläggningar

Väganläggningar järnvägsanläggningar

maskiner, inventarier, 
transport medel, byggnader 

och markanläggningar summa
tkr 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde 28 076 542 22 377 224 49 338 875 48 474 433 116 860 66 410 77 532 278 70 918 067
Årets anskaffning 10 610 355 8 999 318 12 995 276 11 641 981 180 817 106 355 23 786 448 20 747 654
Försäljning/utrangering -6 225 0 -4 034 -32 193 -774 670 -11 033 -31 523
Omklassificering till färdig anläggning -9 429 835 -3 300 000 -5 567 700 -10 745 252 -83 995 -56 258 -15 081 530 -14 101 510
Nedskrivning av pågående investering -134 840 0 0 -94 -39 -317 -134 879 -411
Utgående anskaffningsvärde 29 115 998 28 076 542 56 762 417 49 338 875 212 870 116 860 86 091 284 77 532 278

not 17 andelar i hel- och delägda företag
Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) ägs av staten och förvaltas till 100 procent av Trafikverket.

andelar och aktieägartillskott
i helägda företag

2011
andel av resultat

2010
Andel av resultat

SweRoad -4 323 -6 928
Tunnelpersonalen i Malmö AB 0 0
summa -4 323 -6 928

Andelarna har värderats utifrån bokslut för år 2011. Under 2011 har ingen  
utdelning erhållits. 

Aktieköpen i Sweroad har finansierats med anslag till väghållningen.

specifikation av innehav av 
andelar i helägda företag

antal
andelar

andelar
i %

anskaff-
nings-

värde, tkr
nominellt

värde, kr

2011
Bokfört

värde, tkr

2010
Bokfört

värde, tkr
Swedish National Road 
 Consulting Aktiebolag, 
556224-1652, Solna 2 000 100 16 000 100 18 359 22 682

Tunnelpersonalen i Malmö 
AB, 556553-0234, Malmö 1 000 100 25 100 25 25
summa 18 384 22 707

not 18 andra långfristiga värdepappersinnehav
2011 2010

specifikation av andra långfristiga
värdepappersinnehav

antal
andelar

andelar
i %

Bokfört
värde, tkr

Bokfört
värde, tkr

Skandfast Ett Handelsbolag, 
916625-3402, Stockholm 1 5 5 5

not 19 Periodavgränsningsposter
tkr 2011 2010
förutbetalda kostnader
Förutbetald hyreskostnad Botniabanan AB 70 960 72 678
Förutbetalda hyreskostnader 17 144 10 226
Förutbetalda kostnader projekt Citybanan 97 846 106 310
Övriga förutbetalda kostnader 214 779 184 825
summa 400 728 374 039

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna statliga bidragsintäkter 5 164 5 672
Övriga upplupna bidragsintäkter 396 566 18 902
summa 401 729 24 574

övriga upplupna intäkter
Upplupna intäkter för elförsäljning 95 068 149 455
Upplupna intäkter för tjänster enligt JNB 13 650 56 368
Övriga upplupna intäkter 387 402 142 080
summa 496 120 329 001

summa periodavgränsningsposter 1 298 578 727 614
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not 20 avräkning med statsverket
tkr 2011 2010
Uppbörd
Ingående balans -674 -699
Redovisat mot inkomsttitel (-) -444 964 -320 973
Uppbördsmedel som betalats  
till icke räntebärande flöde (+) 444 750 320 998
fordringar/skulder avseende Uppbörd -888 -674

anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 458 958 14 312
Redovisat mot anslag (+) 2 358 628 961 538
Medel hänförbara till  
transfereringar m.m. som betalats till -2 816 669 -516 911
icke räntebärande flöde (-)
fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebä-
rande flöde 917 458 939

anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -281 481 -2 514 454
Redovisat mot anslag (+) 33 539 361 28 999 516
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -34 320 346 -26 760 902
fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande 
flöde -1 062 466 -275 840

fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 426 0
Redovisat mot anslag under året  
enligt undantagsregeln -426 0
fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 0 0

övriga fordringar/skulder på  
statens centralkonto
Ingående balans 32 238 75 490

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 463 340 363 654
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -2 886 308 -601 552
Betalningar hänförbara till  
anslag och inkomsttitlar (+/-) 2 371 920 195 913
saldo -51 048 -41 985

Belopp under utredning 0 -1 267

övriga fordringar/skulder på statens centralkonto -18 810 32 238

summa avräkning med statsverket -1 081 247 214 663

    
I ingående balans anslag i icke räntebärande flöde 2011 ingår övertagna värden 
från Rikstrafiken med 19 tkr, i ingående balans anslag i räntebärande flöde ingår 
övertagna värden med -5 641 tkr och i ingående balans fordran avseende semester-
löneskuld som inte har redovisats mot anslag ingår övertagna värden med 426 tkr. 
Dessa värden ingick inte i utgående skulder respektive fordringar 2010.

not 21 Behållning räntekonto i riksgäldskontoret
tkr 2011 2010
Behållning räntekonto 6 393 621 5 633 211
Beviljad räntekontokredit 3 554 798 2 920 725

not 22 myndighetskapital
tkr 2011 2010
statskapital
Ingående balans 246 730 783 232 485 233
Tillförda anslagsmedel för investering 15 597 371 14 815 121
Tillförda anslagsmedel för amortering 160 751 59 964
Kapitalförändring föregående år -4 322 537 -629 535
summa 258 166 368 246 730 783

resultatandelar i hel- och delägda företag
Ingående balans -1 861 873 -1 856 324
Resultat föregående år -6 928 0
Ränta föregående år -32 351 -5 549
summa -1 901 152 -1 861 873

Balanserad kapitalförändring 2011 Justering

Föregå-
ende års 

kapitalför-
ändring 2010

Balanserat resultat  
externa uppdrag 317 516 97 515 220 001
Balanserat resultat 
 offentligrättslig verksamhet 19 489 22 264 -2 775
Balanserad utdelning hel-  
och delägda företag 13 798 0 13 798
Balanserat resultat väganlägg-
ningar Svinesundsförbindelsen 37 762 11 607 26 155
Balanserat resultat  
enskilda vägar -659 297 -16 522 -642 775
Balanserad kapitalförändring 
Rikstrafiken -10 768 -10 768
Balanserat resultat räntekonto 46 273 -20 747 67 020
Balanserat resultat av Stock-
holms och Göteborgsprojekten 387 0 387
summa -234 840 -10 768 94 117 -318 189

Den balanserade kapitalförändringen från Rikstrafiken redovisas som justering.

not 23 fonder
tkr 2011 2010
Ingående balans 33 261 30 678
Årets förändring -2 525 2 583
Utgående balans 30 736 33 261

Årets förändring specificeras i not 9

not 24 avsättningar för pensioner
I posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ingår de åtaganden 
som Trafikverket har för utbetalning av förtida pensioner. Det återstående åtagan-
det vid årets slut har beräknats till ca 83,5 miljoner kronor enligt nedan. 

tkr 2011 2010
Ingående avsättning 86 551 115 123
Årets pensionskostnad 42 030 7 604
Årets pensionsutbetalningar -45 039 -36 176
Utgående avsättning 83 541 86 551

not 25 övriga avsättningar
tkr 2011 2010
Avsättning för miljöåtgärder 409 200 509 150
Avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter 
m.m. 16 010 20 677
Avsättning för åtgärdande av  
 brister i slutbesiktning av järnvägsanläggningar 73 929 29 222
Avsättning för personalanpassningar m.m. 25 357 15 249
Avsättning för skadestånd 121 222 120 047
summa övriga avsättningar 645 718 694 345

not 26  lån och övriga krediter i riksgäldskontoret
tkr 2011 2010
Lån vid årets början 13 945 614 8 513 542
Under året upptagna lån 8 048 000 6 292 000
Årets amorteringar -1 007 795 -860 000
lån vid årets slut 20 985 819 13 945 542

lån upptagna för finansiering av
–Väganläggningar (enl. 23 § budgetlagen) 6 485 591 4 505 386
–Järnvägsanläggningar (enl. 23 § budgetlagen) 12 400 000 7 500 000
–Övriga anläggningstillgångar (enl. 20 § budget-
lagen) 2 100 228 1 940 156

20 985 819 13 945 542
Beviljad låneram
–Anläggningstillgångar (enl. 20 § budgetlagen) 2 551 800 2 435 000
–Övriga krediter (enl. 23 § budgetlagen) 20 400 000 13 685 000

I lån vid årets början ingår övertagna lån från Rikstrafiken med 72 tkr. Detta värde 
ingick inte i lån vid årets slut 2010. 

not 22 Myndighetskapital forts.

forts. nästa spalt
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not 27 övriga lån
tkr 2011 2010
Förskotteringar väginvesteringar 1 320 977 1 567 472
Förskotteringar järnvägsinvesteringar 605 043 447 134
summa övriga lån 1 926 020 2 014 606

not 28 övriga skulder
I övriga skulder ingår leasingskulder med 16 337 mnkr. Leasingskulderna förfaller till 
betalning enligt följande:

tkr
2012 439 453
2013-2016 1 761 358
2016-2050 14 136 638
summa 16 337 450

I övriga skulder ingår betalningsutfästelse till SVEDAB med 1 975 mnkr.

not 29 Periodavgränsningsposter
tkr 2011 2010
Upplupna kostnader
Upplupna personalrelaterade kostnader 633 214 417 273
Upplupna utgiftsräntor 112 627 70 362
Upplupna kostnader för marklösen 413 574 448 114
Övriga upplupna kostnader 1 377 000 1 719 647
summa 2 536 415 2 655 397

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag 30 204 9 892
summa 30 204 9 892

övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresinkomster 47 060 48 483
Övriga förutbetalda intäkter 193 830 436 415
summa 240 890 484 898

summa periodavgränsningsposter 2 807 509 3 150 187

not 30 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 avhjälpandet till följd av den flygplats-
verksamhet som bedrivits av Luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits 
av Vägverket och Banverket. Trafikverket har genom avtal med Svevia AB (f.d. 
Vägverket Produktion), organisationsnummer 556768-9848, begränsat risken för 
frivilliga saneringsarbeten till 20 mnkr per år.

Ansvarsförbindelser enligt regleringsbrev för budgetår 2011: 
Enligt punkt 4.1 villkor för anslag 1:2 ap. 10.2, ska Trafikverket för statens räkning 

svara för handläggning av krav på ersättning för åtgärder förknippade med den 
av staten utställda miljögarantin i avtalet om bolagisering av Statens järnvägar 
och därtill gjorda tillägg. Trafikverket ska svara för eventuella kostnader för sådan 
handläggning och sådana krav som avses ovan. 

Enligt punkt 5 har Trafikverket för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att 
när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svensk-Danska Broförbindel-
sen SVEDAB Aktiebolag (SVEDAB), organisationsnummer 556432-9083, 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. Ackumulerad betalningsutfästel-
se uppgår till 1 975 326 tkr (1 924 331 tkr), varav ränta på ackumulerad betalnings-
utfästelse uppgår till 50 995 tkr (32 351 tkr).

Enligt punkt 5 har Trafikverket utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlanda-
banan Infrastructure AB, organisationsnummer 556481-2385. Ett infriande av 
kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv 
och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får 
debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

not 31 Ingående överföringsbelopp
Enligt regeringsbeslut 2011-12-15:
- disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:1 ap.19, 1:2 ap.9, 1:6 ap.1, 1:7 ap.2,
- disponeras inte anslagsbehållning utöver 3% för anslag 1:1 ap.12 och ap.13, 1:2 ap.8 

och ap.11, 1:3 ap.2 och
- för anslag 1:1 ap.14 och ap.16, 1:2 ap.10, 1:1 (2010) ap.2, 1:3 (2010) ap.3, 1:10 ap.5, 

1:11 ap.6, 36:5 (2003) ap.5 disponeras hela anslagsbehållningen.

not 32 förändring i årets tilldelning
Enligt regleringsbeslut 2011-06-22 har överskott på anslagsposter som Banverket 
och Vägverket disponerat överförts till Trafikverket enligt nedan:  

tkr
anslag 1:1 (2010) ap.2 20 359
anslag 1:3 (2010) ap.3 3 973

Enligt regleringsbeslut 2011-11-03 har överskott på anslagsposter som  Transport-
styrelsen och Rikstrafiken disponerat överförts till Trafikverket enligt nedan:

anslag 1:10 ap.5 400 
anslag 1:11 (2010) ap.2 839 

not 33 Utgående överföringsbelopp
Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgängligt 
kreditutrymme. Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nyttjande av 
disponibla anslagskrediter enligt följande. 

tkr
anslag

disponibel 
 anslagskredit

Utnyttjad 
 anslagskredit överföringsbelopp

1:1 ap.12 9 060 20 961
1:1 ap.13 4 350 -1 627
1:1 ap.14.1 101 100 51 798
1:1 ap.14.2 0 136 789
1:1 ap.16* 1 924 227 1 832 342
1:2 ap.8.1 150 3 106
1:2 ap.9 41 100 13 773
1:2 ap.10* 1 230 781 -398 081
1:2 ap.11 3 030 15 627
1:3 ap.2 44 506 98 983
1:6 ap.1 0 37
1:7 ap.2 83 100 59 616
1:10 ap.5 34 850 172 341
1:11 ap.3 4 000 4 621
1:11 ap.6 0 319 727
36:5 ap 5 0 6 105
summa 3 480 254 -399 708 2 735 825

* 1:1 ap.16  och 1:2 ap.10 enskilda poster

ap.16.1 601 700 1 207 350
ap.16.2 280 200 35 754
ap.16.3 913 927 387 113
ap.16.4 15 700 285 393
ap.16.5 112 700 -83 268

1 924 227 1 832 341

ap.10.1 549 800 627 657
ap.10.2 523 781 -1 659 289
ap.10.3 157 200 633 551

1 230 781 -398 081

Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 14 respektive 
16 under anslag 1:1 samt anslagsposten 10 under anslag 1:2 med den fördelning 
på delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten 
för respektive anslagspost överskrids.

not 34 Bidrag till Transeuropeiska nätverk
Följande bidrag från EU har utbetalats till Trafikverket för finansiering av projekt 
inom området Transeuropeiska nätverk.

tkr 2011 2010
Göteborgs hamn (triangelspår) 30 002 0
Nordiska Triangeln: Ostlänken (Järna-Linköping) 0 6 054
Baltic Transport Outlook 2030 0 2 381
Stockholm Norra Länken 208 659 49 294
Malmö Citytunneln 7 466 97 436
Göteborg Marieholmstunneln 9 504 10 201
Götalandsbanan (höghastighet) 2 088 0
Malmö C (ombyggnad) 19 643 22 338
Baltiska Länken (Karlskrona-Gdynia) 56 670 777
ERTMS (införande av nytt signalsystem) 0 104 332
Haparandabanan 31 515 0
Göteborg, Baltic Sea Hub and Spokes project 29 951 0
EasyWay 20 789 9 682
Förbifart Norrköping 3 087 0
summa redovisat mot inkomsttitel 419 374 302 495
  
Anslaget 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk har 
år 2011 avräknats med totalt 489 719 tkr. Utgifter avseende projektet ERTMS har 
år 2010 anslagsavräknats med 18 711 tkr och år 2011 med 70 344 tkr. Resterande 
belopp, 15 277 tkr, beräknas anslagsavräknas i samband med slutförd ERTMS-
installation år 2012.
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Årsredovisningens  
undertecknande
Borlänge den 20 februari 2012

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.

Mats Sjöstrand Gunnar Malm Sören Belin
Ordförande Generaldirektör 

Runar Brännlund Kent Johansson Per Kågeson

Sten Nordin Marie S Arwidson Elvy Söderström

Marie Winslow Andersson

not 35 drift, kostnader
tkr 2011 2010
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -31 892 988 -23 807 325
Justering för ej likviditetspåverkande poster
–avskrivningar och nedskrivningar  
anläggningstillgångar 7 258 273 5 164 957
–realisationsförlust vid avyttring  
av anläggningstillgångar 11 441 20 573
summa likviditetspåverkande kostnader -24 623 274 -18 621 796

not 36 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr 2011 2010
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 
resultaträkningen 7 698 580 4 997 983
Justering för ej likviditetspåverkande poster
 - realisationsvinst vid avyttring av anläggnings-
tillgångar -13 830 -17 859
summa likviditetspåverkande intäkter 7 684 750 4 980 124

not 37 Erhållna bidrag för drift och investeringar
tkr 2011 2010
Drift 59 492 48 077
Investeringar 1 171 728 425 453
summa erhållna bidrag för drift och investeringar 1 231 219 473 531



Revisionsberättelse  
för Trafikverket 
rapport om årsredovisningen
Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Trafikverket för 2011,  
daterad 2012-02-20. 

myndighetsledningens ansvar för årsredovisningen
Det är myndighetsledningen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som  
ger en rättvisande bild enligt förordningen (SFS 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 för finansiell revision. Denna standard kräver att Riksrevisionen följer  
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att  
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsredovisningen samt om ledningen i sin förvaltning följer tillämpli-
ga föreskrifter och särskilda beslut. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 
delar av den interna styrningen och kontrollen som är relevanta för hur myndigheten  
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild. Syftet är att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. En  
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinci-
per som har använts och av rimligheten i myndighetsledningens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Riksrevisionen anser att de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och  
ändamålsenliga som grund för uttalandet. 

Uttalande
Enligt Riksrevisionens uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga  
avseenden rättvisande bild av Trafikverkets finansiella ställning per den  
31 december 2011 och av dess resultat och finansiering för året enligt  
förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,  
instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.

Ansvarig revisor Leif Lundin har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare  
Anna Kindberg har varit föredragande.

Leif Lundin     Anna Kindberg
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Styrelse

1. Mats sjöstrand
Ordförande, f.d. generaldirektör 
på  Skatteverket, f.d. styrelse-
ordförande för Arbetsgivar-
verket,  särskild utredare, leder 
arbetet i utredningen om den 
statliga regionala förvaltningen 
(regeringsuppdrag), ordförande 
SIDA, ledamot i insynsrådet 
Försäkringskassan, ledamot i 
insynsrådet, Statistiska Cen-
tralbyrån, styrelseledamot i 
Radiotjänst Kiruna

2. Gunnar Malm
Trafikverkets generaldirektör,
ordförande i Malm & Partners 
AB, Ordförande i Malm & Part-
ners hB, vice ordförande i euro-
pean Infrastructure Managers 
(eIM), ledamot i Internationella 
Järnvägsunionens europeiska 
styrelse, ledamot i eU-kom-
missionärens högsta grupp för 
transportfrågor

3. Marie s arwidson
Vd Skogsindustrierna,
ordförande i Andra AP-fonden,
styrelseledamot i Internationella 
handelskammarens svenska 
nationalkommitté, ICC (Interna-
tional Chamber of Commerce),
styrelseledamot i Nestor AB

4. sören Belin
f.d Vd Green Cargo, VD 
Future Rail Sweden Service AB, 
styrelseordförande i S Belin 
Consulting AB, styrelseledamot i 
Road Cargo AB

5. runar Brännlund
Professor i nationalekonomi
styrelseledamot i Forsknings-
rådet Forma

6. kent Johansson
Ledamot i Europaparlamentet
ledamot i Tillväxtverkets sty-
relse, ordförande i Johansson  
Sweden Consulting AB,
ledamot i Skara kommun-
fullmäktige, ordförande i 
Rörelsefolkhögskolornas 
intresseorganisation, särskild 
utredare i cyklingsutredningen 
(regeringsuppdrag)
 
7. per kågeson  
Adjungerad professor i  
miljösystemanalys, KTH,
ordförande i Föreningen Bilfria 
leder, ordförande i Svenska 
friluftsföreningen, ordförande i 
Torsten Östermans stiftelse

8. charlotta lindmark
Styrelsens sekreterare
Chefsjurist, Trafikverket

9. sten nordin
Finansborgarråd och ordförande 
i kommunstyrelsen, Stockholms 
stad, ordförande i Krisled-
ningsnämnden, ordförande i 
Stockholms Stadshus AB,
ordförande i Mässfastigheter 
i Stockholm AB, ordförande i 
Stockholmsmässan AB,
ordförande i styrelsen  
Stockholmsregionens europa-
förening, ledamot i direktio-
nen för handelshögskolan 
Stockholm, ledamot i Sveriges 
kommuner och landsting,  
ersättare i Kungsträdgårdens 
Park & evenemang AB.

10. elvy söderström
Kommunalråd och kommunsty-
relsens ordförande i Örnskölds-
vik, styrelseordförande i Rodret 
i Örnsköldsvik AB, styrelseord-
förande i norrtåg intresseför-
ening, ledamot i länsstyrelsens 

insynsråd, representant i  
Vinnväxt programråd-Vinnova,
ledamot i Utjämningskom-
mittén, styrelseledamot i 
Botniabanan AB

11. Marie Winslow andersson
chef för hållbar utveckling, 
Svenska Retursystem AB

Personalrepresentanterna är  
inte leda  möter i Trafikverkets 
styrelse men har rätt att närvara 
och yttra sig vid all handläggning 
i styrelsen. 

12. lennart andersson
SEKO

13. airi aspman larsson
ST

14. christina eklööf
Saco
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Direktion

1. Gunnar Malm
Generaldirektör

2. lena erixon
Chef för verksamhetsområde 
Samhälle, Ställföreträdande  
generaldirektör

3. ann-therese albertsson
Chef för den centrala funktionen 
Verksamhetsstöd

4. Wiveca Dahl
Chef för den centrala funktionen 
Personal

5. stefan engdahl
Chef för verksamhetsområde 
Investering

6. Bo Friberg
Chef för den centrala funktionen 
Ekonomi och styrning

7. christer hårrskog
Chef för den centrala funktionen 
Kommunikation

8. charlotta lindmark
Chefsjurist, chef för den centrala 
funktionen Juridik och planpröv-
ning

9. katarina norén
Chef för verksamhetsområde  
Resultatenheter

10. caroline ottosson
Chef för verksamhetsområde 
Trafikledning

11. Mathias persson
Chef för den centrala  
funktionen IT

12. Jan pettersson
Chef för verksamhetsområde 
Underhåll  

13. Jan schönbeck
Chef för den centrala funktionen 
Strategiskt inköp och upp-
handling

14. per sjöstrand
Chef för verksamhetsområde 
Stora projekt

15. torbjörn suneson
Chef för den centrala funktionen 
Strategisk utveckling
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Trafikverket, 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se


