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Trafikverket ICT är en resultatenhet inom myndigheten Trafikverket. Trafikverket tillämpar en beställar-utförarmodell. Mer information om Trafikverkets organisation finns på www.trafikverket.se. T
 rafikverkets resultatenheter drivs under affärsmässiga förhållanden.
Grunden för Trafikverket ICT:s förvaltningsuppdrag är behovet av tele- och datakommunikation för en säker och fungerande väg- och järnvägstrafik. Styrningen av Trafikverket ICT utövas genom krav från ägaren Trafikverket under så bolagsliknande former som möjligt.

D E T TA Ä R T R A F I K V E R K E T I C T

ALLA IKT-BEHOV – EN LEVERANTÖR

VI ÄR
TRAFIKVERKET

ICT
Med stort verksamhetskunnande och hög säkerhet
levererar vi lösningar för informations- och
kommunikationsteknik (IKT) till transportbranschen,
offentlig sektor, medieoperatörer och stora företag.
Lösningarna vi levererar gör det möjligt för våra kunder
att ligga i teknisk framkant. Genom att vi har tillgång till
ett fibernät och lagrar alla data i Sverige erbjuder vi en

unik möjlighet till säker hantering och överföring av data
inom Sverige.
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Trafikverket ICT är en affärsdrivande resultatenhet inom
myndigheten Trafikverket. Vi är cirka 600 medarbetare,
varav 500 är anställda och 100 är konsulter, och vi finns
på ett tjugotal orter över hela Sverige.
Med spetskompetens och lång erfarenhet av it och
telekommunikation ökar vi våra kunders konkurrenskraft.
Vi finns där våra kunder behöver oss och möter kunden
med affärsmässighet, nyfikenhet och öppenhet.
		
I vårt uppdrag ingår att se
			
till helheten. Det gör vi
			
genom att leverera dygnet
En nära
			
runt, varje dag, året om,
relation till våra
			
till alla kunder.

kunder och
varandra

SA M A RB ETE M ED

125
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496
MEDARBETARE

D R I F T S ÄT T E R C I R K A

15 000

ARB ETS PL ATS ER

Vår styrka är medarbetarnas
kompetens, vårt lands
omfattande erbjudande, vår
ekonomiska stabilitet och en
hög säkerhet.

D E T TA Ä R T R A F I K V E R K E T I C T

2011

OMSÄT T N I N G & R E S U LTAT
mnkr

1500

1250

1000

750

500

Trafikverket ICT arbetar dagligen för att tåg- och
vägtrafiken i Sverige har den it- och telekommunikation
den behöver för att komma fram, 24 timmar om dygnet,
365 dagar om året. Våra tjänster till teleoperatörer och
mediebolag möjliggör även att du kan titta på tv, använda
internet och prata med vänner, kunder och bekanta
i telefon.
Vi levererar flera samhällskritiska tjänster som alltid
måste fungera, för att samhället ska fungera. Våra itoch telekommunikationslösningar används av
ett flertal myndigheter. Vi hanterar bland annat
information till Trafikverkets och
Transportstyrelsens webbsidor, system för
hastighetskameror, fordonsregistret
och körkortsregistret samt till
informationssystem för data
om skador och olyckor
inom vägtrafiken.
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Resultat efter skatt

1 384 000 000
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CHEFEN HAR ORDET

UTVECKLING ÄR A OCH O FÖR VÅR VERKSAMHET
Vi har ett turbulent år bakom oss, men vi står nu redo för en
spännande framtid med en hel del utmaningar. Vi har jobbat
på och fokuserat på vår affärsverksamhet och kvaliteten i
våra leveranser, det som är så viktigt för vår framtid.

Vi är redo

År 2011 inleddes med beslutet om att en avskiljning från
Trafikverket var möjlig. När året nu är slut är en avskiljning
närmare än någonsin. Inte på det sätt eller så snabbt som
jag trodde, men eftersom en avskiljning ger oss möjlighet
att växa och utvecklas är jag nöjd.
Efter att informationen om en försäljning av Trafikverket
ICT blev offentlig i september 2011 har många frågor och
funderingar väckts. De kommentarer jag hör har varit av
nyfiken karaktär med en positiv förväntan och så klart
många funderingar. Själv ser jag fram emot ett nytt ägande
med nyfikenhet, även om vi i dag inte vet konkret vad
det kommer att innebära. Det är min övertygelse att
Trafikverket ICT kommer att kunna fortsätta att göra skillnad.

Fortsatt gott kassaflöde, men vi kan bättre

Resultatutvecklingen under året har inte varit fullt så positiv som vi hade planerat. Intäkterna för 2011 uppgick till
1 384 (1 356) miljoner kronor. Rörelseresultatet efter avskiljningskostnader uppgick till 154 (229) miljoner kronor,
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vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,1 (16,9) procent.
Det försämrade rörelseresultatet beror dels på förseningen
av den planerade kundbearbetningen, dels på kostnaderna
på 36 miljoner kronor för aktiviteter inom programmet för
avskiljning.
Positivt är att de bruttoeffektiviseringar som vi har
genomfört sannolikt blir högre än ursprungligen beräknat.
Merparten av effektiviseringarna, liksom kundbearbetningen, kommer dock att få effekt först under 2012.
Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatte att
vara starkt och uppgick till 351 (366) miljoner kronor. Det
ger oss möjlighet att investera ytterligare i vår organiska tillväxt.

Vi tydliggör vår roll på marknaden

För att växa och utvecklas i takt med vår affärsplan genomförde vi under 2011 en planerad expansion av Trafikverket
ICT. En ny organisation för marknad, bearbetning av nya
kunder och kundmottagning har etablerats.
För att möta våra kunders behov arbetar vi löpande med
att utveckla våra erbjudanden. I detta arbete är dialogen med
kunden en viktig faktor. Den riktning vi har valt att gå mot,
utöver att leverera it- och telekommunikationstjänster, är
säkerhet. Säkerheten vi vill erbjuda våra kunder börjar redan
i våra datorhallar och finns sedan där hela vägen för att skapa
trygghet för kunden. Vi måste finnas där kunden finns,
dygnet runt, alla dagar om året. Vi har under 2011 som första

IKT-leverantör i Sverige blivit ISO-certifierade för vårt ledningssystem för informationssäkerhet, där driftsättning,
övervakning och support av transmissionstjänster ingår.

Vi växer och enas

Vi har effektiviserat, utökat med fler säljare och ersatt tidigare konsulttjänster med fast anställda medarbetare. Vi
har arbetat aktivt med rekrytering och sett till verksamhetens framtida behov. En del inhyrda konsulter har blivit
erbjudna fast anställning, i andra fall har helt nya medarbetare rekryterats. Vi har också gått från att ha varit särbo på flera orter till att ha blivit sambo på samtliga orter,
vilket är en viktig del i att vara ett enat Trafikverket ICT.
Allt har givetvis inte varit enkelt. Vi har haft flera större
incidenter i vår produktionsmiljö och jag är djupt imponerad över hur vi har hanterat dem. Den lojalitet som jag har
sett hos våra medarbetare under året är beundransvärd. Det
vi har bestämt oss för att genomföra har vi lyckats med. Det
är tack vare allas ansträngningar som vi har lyckats hålla
uppe vårt resultat, trots tider av effektivisering och kostnader för att avskiljas från Trafikverket.

En framåtblick

Arbetet med att vidareutveckla våra tjänster fortsätter och
jag följer denna utveckling med spänning. Betryggande är
att vi har en ekonomisk stabilitet och fortsätter att erbjuda
tjänster som skapar nytta och funktionalitet för våra kunder.

CHEFEN HAR ORDET

Vi ska se till att fortsätta skapa lönsamhet och generera
värde genom att växa hos de kunder vi redan har och
utveckla nya affärer på marknaden. Jag är övertygad om
att 2012 kommer att bli ett år av framgång. Vi kommer att
krydda året med extra hög leveranssäkerhet. Vi har fått
ett startbeslut för att bygga Europas säkraste datacenter,
vilket kommer att stärka våra leveranser till att vara i
världsklass.
Borlänge i mars 2012

Jan Fahlén – Chef för Trafikverket ICT

” Vi har under 2011 som första IKT-leverantör i Sverige blivit ISOcertifierade för vårt ledningssystem för informationssäkerhet, där
driftsättning, övervakning och support av transmissionstjänster ingår.”
JAN FAHLÉN
CHEF FÖR TRAFIKVERKET ICT

ÅRSRAPPORT TRAFIKVERKET ICT 2011

| 5

ÅRET I KORTHET

ÅRET I KORTHET
Avskiljningsprogrammet

Trafikverket ICT fick i januari 2011 i uppdrag att förbereda
verksamheten så att den skulle vara redo för avskiljning den
31 december 2011. Tidsfristen var alltså kort, och samtidigt
skulle vi klara att migrera system och klienter åt Trafikverket.
Därför valde vi att ta hjälp av externa resurser.
Syftet med avskiljningsprogrammet var att färdigställa
Trafikverket ICT för att fungera i kommersiell form eller
som affärsverk. För detta budgeterades kostnader för bland
annat avskiljning av miljöerna för it- och informationssystem samt för intressenthantering, varumärkesarbete,
rådgivning inom juridik och finans, personalutveckling och
verksamhetsstyrning.
Under sommaren 2011 blev det dock klart att tidpunkten
för avskiljningen måste skjutas fram minst ett år. I september ändrades också förutsättningarna, då Trafikverket
meddelade att Trafikverket ICT skulle prövas för försäljning
under våren 2012 som en del av en upphandling av ittjänster. Detta var en del i Trafikverkets strategi för upphandling av resurser (Trafikverkets så kallade sourcingstrategi),
som går ut på att vända sig till en eller ett fåtal leverantörer
för att säkra en fortsatt bra it-leverans i framtiden.
I och med detta har också delar av arbetet inom avskiljningsprogrammet skjutits på framtiden.

Effektivisering av verksamheten

Året har haft fortsatt fokus på den verksamhetseffektivisering som påbörjades i samband med att Trafikverket
bildades. Syftet med effektiviseringsarbetet var att uppnå
synergieffekter av sammanslagningen mellan Banverket
ICT och Vägverket IT. Målet med effektiviseringsarbetet
nåddes under perioden. Huvuddelen av effektiviseringen

6 |

ÅRSRAPPORT TRAFIKVERKET ICT 2011

skedde genom att vi minskade konsultberoendet, främst
genom att konsulter växlades ut till egen anställd personal.

Marknadsutveckling

Marknaden för såväl nätkapacitetstjänster som it-tjänster
präglas av prispress och hög konkurrens på grund av begränsade möjligheter för differentiering. Detta avspeglar sig
även i en allmänt pressad lönsamhet. Trafikverket ICT har
en stark konkurrensfördel genom tillgången till infrastruktur
och genom vårt stora branschkunnande på de marknader
där vi är verksamma. ITS-marknaden är den marknad där vi
ser störst tillväxtpotential. Framför allt finns det ökad efterfrågan på förvaltningstjänster och informationstjänster.
Fördelning av intäkter 2011 per affärsområde
15 %
32 %

rekrytering av säljpersonal, dels på kostnaderna för aktiviteter inom programmet för avskiljning. Positivt är att de
bruttoeffektiviseringar som vi har genomfört sannolikt blir
högre än vad som beräknades ursprungligen. Merparten av
effektiviseringarna kommer dock att få effekt först under
2012, liksom kundbearbetningen.
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 351 (366) miljoner kronor. Förändringen i rörelsekapitalet var -31 (-52) miljoner kronor, medan årets investeringar uppgick till 221 (212) miljoner kronor. Trafikverket
ICT har under 2011 lämnat en utdelning på 28 (12) miljoner
kronor till ägaren.
NYCKELTAL

2011

2010

2009

729

571

E/T

1 384

1 356

951

Rörelseresultat före avskiljningskostnader, mnkr

190

-

-

Rörelseresultat, mnkr

154

229

127

Resultat efter finansnetto, mnkr

144

209

88

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, mnkr

351

366

290

Orderingång, mnkr
Nettoomsättning, mnkr

53 %
Intelligenta transportsystem och
tjänster (ITS) 738 mnkr
Cloud solutions and services (CSS)
437 mnkr
Nät och drift 206 mnkr

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för 2011 uppgick till 1 384 (1 356) miljoner kronor. Rörelseresultatet efter avskiljningskostnader
uppgick till 154 (229) miljoner kronor, vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 11,1 (16,9) procent. Rörelseresultatet
före avskiljningskostnader uppgick till 190 miljoner kronor.
Det försämrade rörelseresultatet beror dels på en försenad

Kassaflöde efter investeringar, mnkr

130

153

95

Rörelsemarginal, %

11,1

16,9

13,4

9,4

13,9

7,8

Avkastning på eget kapital, %

16,7

14,8

7,1

Soliditet, %

43,0

40,8

36,8

Antal tillsvidareanställda vid årets slut

496

410

394

Avkastning på sysselsatt kapital, %

ÅRET I KORTHET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2011
JANUARI
Trafikverket ICT:s
nya organisation
träder i kraft.

MARS

JULI

Avskiljningsprogrammet för
Trafikverket ICT startas.

NOVEMBER

Tidsplanen för avskiljning
av Trafikverket ICT
justeras och förskjuts
minst ett år.

Trafikverket ICT blir först i
Sverige med att bli certifierade
enligt ISO 27001. Som en av
Sveriges främsta leverantörer av
heltäckande it- och telekommunikationstjänster är detta
ett mycket viktigt steg framåt.

Trafikverket ICT:s
administrativa funktioner,
utom ekonomi,
omorganiseras.

MAJ

ICT-dagarna genomförs för
medarbetarna med anledning av
Trafikverkets besked om att pröva
en försäljning av Trafikverket ICT.

JUNI
AUGUSTI

FEBRUARI
Affärsområdet Kontorsnära
byter namn till Cloud solutions
and services (CSS).
Den nya webbplatsen
www.trafikverket.se/ict
lanseras med uppdaterad
grafisk form och reviderat
innehåll för bättre
målgruppsanpassning.
Trafikverkets styrelse ger
Trafikverket i uppdrag att
förbereda en eventuell
avskiljning av Trafikverket ICT.

APRIL

OKTOBER

SEPTEMBER

Trafikverket ICT
genomför en ICT-dag
med 370 deltagande
medarbetare.

Avtal tecknas med
Transportstyrelsen om
systemförvaltning av systemet
för trängselskatt i Stockholm.

Ett treårigt ramavtal
tecknas med Trafikverket
om IKT-tjänster. Det säkrar
en stor del av Trafikverket
ICT:s omsättning under de
närmaste åren.

I slutet av september
informeras medarbetarna på
Trafikverket ICT om att
Trafikverket har beslutat att
pröva förutsättningarna för en
försäljning av Trafikverket ICT
till en extern aktör.

DECEMBER
Avtalet med Transportstyrelsen förlängs med
ett år. Avtal med tre
nya kunder tecknas.

ÅRSRAPPORT TRAFIKVERKET ICT 2011
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VI FINNS DÄR VÅRA KUNDER BEHÖVER OSS
Vi utvecklar våra tjänster i nära samarbete med kunder och
leverantörer för att kunna erbjuda marknaden tjänster som
möter kundernas behov på kort och lång sikt. Vi ska erbjuda
Sveriges säkraste leveranser av helhetslösningar för it och
telekommunikation.

Affärsidé

Trafikverket ICT säljer tjänster till den offentliga sektorn,
transportbranschen, medieoperatörer och stora företag,
tjänster som gör det möjligt för våra kunder att ligga i
teknisk framkant. Med spetskompetens och lång erfarenhet av it och telekommunikation ökar vi våra kunders
konkurrenskraft. Vi finns där våra kunder behöver oss
och möter kunden med affärsmässighet, nyfikenhet och
öppenhet.

Våra värderingar

Genom att vara lyhörda för våra kunders behov får vi en
nära relation till kunderna. Relationen ska kännas enkel
och familjär. För att vara nyskapande i vår bransch måste
vi ha modet att prova nytt och viljan att ständigt utveckla
oss. I vårt uppdrag ingår att se till helheten. Det gör vi
genom att leverera dygnet runt, varje dag, året om, till alla
kunder. Det går att lita på Trafikverket ICT:s leveranser, vi
är pålitliga.

våra kunder och erbjuda tjänster som möter deras behov
på såväl kort som lång sikt. Genom att vara lyhörda mot
kunderna kan vi skapa samarbetsmodeller som gör att
kunderna känner att de får en utveckling på strategisk,
taktisk och operativ nivå.
För att öka vår marknadsnärvaro och bredda försäljningen
arbetar vi med en partner- och samarbetsstrategi. Denna
strategi stödjer våra tillväxtmål inom framför allt vissa förvaltnings- och molntjänster. I samarbete med andra aktörer
har vi möjlighet att skapa ett unikt kunderbjudande.

Aktiviteter under 2011

Strategiska mål

• Arbetet med inre effektivitet pågår fortlöpande. Vi
har under året bland annat beslutat att öka kapaciteten
och säkerheten i våra datorhallar. Därtill bygger vi en
ny datorhall med en av de bästa kylanläggningarna och
den säkraste elförsörjningen som marknaden kan
erbjuda.

Trafikverket ICT har som mål att vara Sveriges säkraste
leverantör inom it och telekommunikation. Vårt övergripande mål bryts ner i följande strategiska mål för våra tre
affärsområden:
Trafikverket ICT ska vara en ledande leverantör av
integrerade it- och kommunikationstjänster inom ITSområdet på transportmarknaden.

Trafikverket ICT ska vara marknadens främsta leverantör
av säkerhetsfokuserade it- och kommunikationslösningar
primärt för svensk offentlig sektor.

Strategiska val

Vi satsar på en tydligare positionering på marknaden. Detta
gör vi genom att bredda vår bearbetning av både befintliga
och potentiella kunder. Vår ambition är att bidra till våra
kunders utveckling och att därigenom utvecklas själva.
Att vara kundnära är av största vikt för att vi ska förstå
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Trafikverket ICT ska stärka sin position som oberoende
kapacitetsleverantör mot primärt operatörs- och mediemarknaden samt offentlig sektor.

Trafikverket ICT arbetar med ett antal fokusområden
med våra värderingar och strategiska mål som grund:
• Vi har under 2011 haft stort fokus på säkerhet och tagit
fram konceptet Säkerhet 360 grader. Konceptet ska ge
våra kunder konsultativ expertis inom säkerhetsregleringar för offentlig sektor, fysisk säkerhet,
säker lagring och säker överföring av kommunikation inom Sveriges gränser.

• Vi håller på att etablera teknik för molntjänster i
våra plattformar för att kunna erbjuda företagsunika molnleveranser, så kallade private clouds.
• Under 2011 har vi påbörjat en förstudie för ett koncept för informationstjänster.
• Inom vår utveckling av lösningar med trådlös teknik
pågår flera leveranser och pilotleveranser tillsammans
med kunder.
• Slutligen har vi beslutat att ersätta delar av våra transmissionsplattformar med de mest framtidssäkrade,
flexibla och konkurrenskraftiga tekniska plattformar
som marknaden kan uppvisa.

A F FÄ R S I D É , S T R AT E G I E R O C H M Å L

Verksamhetsmål

Trafikverket ICT har som mål att stärka kundstrukturen
och öka antalet kunder genom kundbearbetning och värnande om kundrelationerna. Vi ska ta till vara och stärka vår
position som operatörsneutral leverantör av nätkapacitet.
För att vi ska nå våra mål krävs en strategisk förflyttning
av vår bearbetning av marknaden. Det innebär att vi behöver
bredda vår bearbetning av både befintliga och potentiella
kunder genom aktiv försäljning och marknadsföring.

Finansiella mål

Trafikverket ICT:s strategi speglas även i våra finansiella
mål. De finansiella målen finns dokumenterade på balanserade styrkort. För att nå de finansiella målen har vi
infört interna lönsamhetsmodeller. Vi gör uppföljningar
mot målen internt, dels för respektive avdelnings styrkort,
dels för verksamheten totalt.
Soliditet och avkastning på eget kapital har utvecklats
positivt, men alla finansiella mål har inte uppnåtts. Detta
beror främst på att rörelseresultatet belastas av kostnader
för utveckling av affärsverksamheten och tillkommande
kostnader för avskiljningsprogrammet.

Andel intäkter externa kunder
mnkr

Rörelsemarginal

1500
1250

36,1 %

33,9 %

Externa
intäkter¹		
Interna
intäkter

25%
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750
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10%

500
5%

250
0
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1) Med extern försäljning avses försäljning utanför
Trafikverket och dess resultatenheter.
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VÅ R A F FÄ R S M O D E L L

DET SOM SKILJER OSS FRÅN ANDRA IT- OCH
TELEKOMMUNIKATIONSBOLAG ÄR VÅRA HELHETSLÖSNINGAR
Våra lösningar

Trafikverket ICT:s affär levereras genom verksamhetens
tre affärsområden – Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS), Cloud solutions and services (CSS) och Nät och
drift. Affärsområdena är tätt sammanvävda genom den
infrastruktur och den tjänsteplattform som de delar.

Vårt erbjudande

Trafikverket ICT levererar i dag tjänster nära kopplade till
väg- och järnvägssektorn. Vi erbjuder anpassade och säkra
kommunikationstjänster och operativa it-drifttjänster
som stödjer ett fungerande väg- och järnvägsnät. Vi levererar också högkvalitativa standardiserade it-tjänster,
såsom it-stöd till verksamheten. Våra it-tjänster har
offentlig sektor och stora bolag som huvudsaklig marknad.
Genom det rikstäckande fibernätet levererar vi nätkapacitetstjänster med både hög kapacitet och hög tillförlitlighet. Dessa tjänster ligger till grund för en stor del av
vårt erbjudande.

Vi erbjuder våra kunder

• Helhetslösningar inom it och telekommunikation baserade på vårt expertkunnande inom transportbranschen
och offentlig sektor.
• Rikstäckande kapacitetsnät.
• Hög kvalitet och tillgänglighet genom redundans i nätet.
• Nät och lagring innanför Sveriges gränser som ger unik
möjlighet till säker överföring av data inom Sverige.
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Cloud solutions and
services (CSS)

Nät och drift

Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS)

Trafikverket ICT erbjuder funktionella tjänster med hög
kvalitet och säkerhet. Tjänsterna möjliggör för kunden att
överlåta ansvarsområden och hela processer för it och telekommunikation till Trafikverket ICT. På så sätt kan kunden
fokusera på sin kärnverksamhet. Resultatet är en säkrare
leverans och hantering av information, vilket bidrar till
kostnadseffektivitet och bättre kontroll över affärs- eller
samhällskritisk information och system.

Våra nät- och drifttjänster levereras genom ett rikstäckande fibernät som genom samarbeten når ut till cirka 90
procent av Sveriges befolkning. Vi erbjuder både trådbunden och trådlös nätkapacitet. Kapacitetstjänsterna är
säkra och trygga och anpassas efter kundernas behov.
Våra CSS-tjänster stödjer verksamheter med helhetslösningar för it och telekommunikation. All produktion och

lagring av data sker i Sverige, vilket hjälper våra kunder inom
offentlig sektor att följa de rekommendationer som finns för
deras verksamhet.
Affärsområdet ITS bidrar med unik expertkompetens och
verksamhetskunnande tack vare vår mångåriga erfarenhet
i transportbranschen och offentlig sektor, där säkerhet är ett
grundläggande villkor i många aktörers verksamhet.
Att affärsområdena är sammansvetsade möjliggör synergieffekter i den totala verksamheten. Ett exempel på detta
är kapacitetstjänsterna från Nät och drift, som ligger till
grund för och kompletterar den stora majoriteten av alla
våra tjänster. Ett annat exempel är att ITS använder sig av
CSS-tjänster för att leverera till exempel informations-,
terminal- och applikationstjänster.

Vår affärsverksamhet

Vi bedriver en kundnära verksamhet och arbetar för att
ha goda relationer till våra kunder. Vår affärsverksamhet representeras av våra säljteam som arbetar mot sina
respektive målmarknader. Därutöver bearbetar vi också
marknaden genom ett team med uppgiften att hitta affärer
inom nya områden.
En stor del av vår verksamhet handlar om att identifiera
kundernas behov och leverera en tjänst som tillgodoser
dessa. Utvecklingen av nya tjänster sker därför i nära samarbete med såväl kunder som leverantörer.
Alla våra avtal följs upp genom en samarbetsmodell. Beroende på varje avtals omfattning delas uppföljningen enligt
modellen upp i en strategisk, en taktisk och en operativ uppföljning för att säkerställa att leveransen skett enligt kundens förväntningar.

VÅ R A F FÄ R S M O D E L L

Vårt värdeskapande
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SÄKER

Vår verksamhetsförståelse och spetskompetens tillsammans med vårt heltäckande säkerhetsperspektiv gör att vi
kan leverera nyskapande och heltäckande tjänster i hela
Sverige efter kundernas önskemål och behov. Våra tjänster
säljs dels som fastprisuppdrag och uppdragsbeställningar,
dels som olika former av konsulttjänster beroende på
kundernas förutsättningar och önskemål.
Våra ITS-tjänster består av många förädlade tjänster som
ligger högre upp i värdekedjan än exempelvis renodlade
kapacitetstjänster. Värdet ligger i att leverera någonting
användbart – en funktion. Eftersom vi är sprungna ur såväl
transportbranschen som myndigheter har vi en förståelse
för marknaden som ger oss goda möjligheter att se behoven
och förutsättningarna hos våra kunder. Oavsett vilken kund
vi arbetar mot vill vi vara kundnära och finnas till hands
dygnet runt, 365 dagar om året.

STRATEGISKA
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TELEOPERATÖRER
OCH MEDIEBOLAG
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MARKNAD OCH KUNDER

DET SITTER MÅNGA KÄNDISAR I VÅR PUBLIK
Vi är den pålitliga och trygga leverantören på en marknad
som präglas av snabb utveckling och där kunderna ständigt
söker mer nytta till lägre kostnad. Vi erbjuder marknaden
högkvalitativa och säkra tjänster.
Trafikverket ICT verkar på ett flertal marknader och
levererar tjänster till såväl svenska som utländska kunder.
Som ett resultat av att Trafikverket ICT har bildats ur flera
verksamheter har vår kundbas med tiden vuxit sig större
och bredare. Vi kan nu, med utgångspunkt i transportsektorn, erbjuda kompetens och tillgångar inom såväl it som
telekommunikation.

Intelligenta transportsystem och tjänster

Vi bygger ITS-tjänster baserade på våra nät och driften av
dessa samt på våra it-tjänster. Genom att utveckla tjänsterna och lägga till verksamhetsspecifika funktioner för
kunden adderar vi värde, exempelvis genom operativ drift
av verksamhetskritiska system. Våra ITS-tjänster riktar
sig främst mot transportsektorn, såsom tågoperatörer,
transportföretag och logistikföretag, där Trafikverket och
Transportstyrelsen är våra största kunder.
Omsättningsfördelning ITS, 2011
5%

95 %
Myndigheter
Tågoperatörer
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Marknadsutveckling

Målmarknaden för ITS är statliga verk och bolag verksamma inom väg-, järnvägs- och transportsektorn. Vi
riktar oss även mot privata bolag verksamma inom
området väg- och järnvägstransporter, huvudsakligen
järnvägsoperatörer, bussföretag och åkerier. Marknadsvärdet för transportsektorn 2011 uppskattas till ungefär
10,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en marknadsandel
på cirka 7 procent för Trafikverket ICT.
Marknaden för ITS är så pass ny att den hela tiden förändras. En ökad belastning på transportsystemet väntas leda
till ökad efterfrågan på ITS-tjänster. Detta drivs av ett behov
av att både utnyttja infrastrukturen mer effektivt och att
investera i nya infrastrukturprojekt. Ett steg mot nyinvesteringar togs under hösten 2011 när regeringen beslutade om
en extrasatsning på 5 miljarder kronor till infrastrukturen.
Satsningen ska rikta in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg.
Informationstjänster är en ännu outvecklad marknad som
väntas få en stark tillväxt, driven av behovet av nya tjänster.

Cloud solutions and services

Våra kontorsnära tjänster syftar till att stödja verksamheten
med helhetslösningar för it och telekommunikation, såsom
telefoni, kontorsapplikationer, mötestjänster och konsulttjänster. Det ger ett minskat behov av teknisk kompetens,
vilket tillåter kunden att fokusera på sin kärnverksamhet.
Våra it-tjänster har den offentliga sektorn och företag med
fler än 500 anställda som målmarknad.

Omsättningsfördelning CSS, 2011
13 %

4%
83 %
Myndigheter
Transportsektorn
Tågoperatörer

Marknadsutveckling

Marknaden drivs av kundens behov av flexibla och
skalbara tjänster och användaren önskar hela tiden ökad
tillgänglighet.
Inom vår kundkrets har ett antal bolagiseringar och sammanslagningar av verk genomförts, vilket har medfört att vi
har kunnat göra nya affärer. Vidare har marknaden utvecklats mot att leverera it-tjänster i form av molntjänster, en
utveckling som vi deltar i.
Marknadsvärdet för offentlig sektor och stora bolag uppskattas till ungefär 22 miljarder kronor, vilket motsvarar en
marknadsandel på cirka 2 procent för Trafikverket ICT.
Efterfrågan förväntas öka inom samtliga tjänsteområden,
men marknadstillväxten förväntas vara begränsad till följd
av en priserosion. Denna beror på att företagen på grund av
konkurrensen ständigt måste pressa priserna. Priserosionen
förväntas dock avta, i synnerhet för mer specialiserade
tjänster. En påtaglig efterfrågeökning väntas för molntjänster, mjukvara kopplad till administrativ it, avancerade
plattformstjänster och distansmöten.

MARKNAD OCH KUNDER

Nät och drift

Trafikverket ICT levererar nätkapacitet med höga hastigheter och höga tillgänglighetskrav på marknaden för nät
och drift. Den tydligaste framgångsfaktorn på marknaden
för nät- och drifttjänster är nätets omfattning och täckning. Genom att Trafikverket ICT har anslutning till 125
stadsnät i Sverige kan vi skapa bättre accesstjänster och
erbjuda kapacitet från dörr till dörr. Detta innebär att
kunden inte behöver anlita olika leverantörer för att nå
ända fram till slutanvändare.
Omsättningsfördelning Nät och drift, 2011
17 %

3%
80 %
Media/teleoperatörer
Myndigheter
Tågoperatörer

Marknadsutveckling

Målmarknaden för nät- och drifttjänster utgörs av offentlig
sektor, mediebolag och teleoperatörer. Kunderna karaktäriseras av höga krav på kapacitet, geografisk täckning, säkerhet och tillförlitlighet.
Marknadsvärdet för målmarknaden uppskattas till ungefär
4,5 miljarder kronor, vilket för 2011 motsvarar en marknadsandel kring 5 procent för Trafikverket ICT. Efterfrågan inom
kapacitetstjänster förväntas öka kraftigt, men priserosion
väntas begränsa tillväxten. IP-kapacitet, som har en kostnadsmässig fördel, förväntas att växa på bekostnad av nätkapacitet.

Trender på marknaden

Generellt ser vi en trend med ”mer av allt”. Sociala medier får en allt större påverkan i samhället för både privatpersoner och företag. Trenden ökar kapacitetsbehoven,
skapar nya beteenden hos användarna, ställer nya krav
på marknadsföring och är ett viktigt instrument för att
attrahera och engagera medborgare.
Den ökande användningen av smarta telefoner, pekplattor och bärbara minidatorer ställer till oreda på många företag eftersom de anställda ofta vill ansluta personliga apparater till det interna nätverket. Detta förändrade beteende
ställer nya säkerhets- och integritetskrav på användningen
och därmed på it-lösningarna för såväl företag som privatpersoner.
Den ökade återkopplingen via sociala medier medför att
sådana lösningar kommer att integreras i de flesta affärsapplikationer de närmaste fem åren.

FRAMTRÄDANDE TRENDER

Nätrationalisering

Informationstjänster

Molntrender

• Konsolidering
• Nya affärsmodeller
• Strategiska partnerskap

• Öppna gränssnitt och rådata
tillgängliga för alla
• Fler uppkopplade apparater
• Fokus på vertikala marknader

•
•
•
•

Smarta nätverk
Tillgängliga överallt, när som helst
Fragmentering
Mer för mindre

Aktörer på marknaden

Marknaden inom ITS kännetecknas av stora internationella aktörer. Exempel på aktörer som konkurrerar
inom några av ITS tjänsteområden är Bombardier, EDB,
Logica och Sogeti.
Marknaden för it-tjänster kännetecknas av större nordiska
och internationella aktörer. Dessa har vanligen ett brett
tjänsteutbud och är verksamma inom flertalet av Trafikverket ICT:s tjänsteområden. Trafikverket ICT:s främsta
konkurrenter är exempelvis Atea, EDB, Logica och Sogeti,
som alla är väletablerade på marknaden.
I Sverige domineras marknaden för kapacitets- och drifttjänster av TeliaSonera, som genom bolaget Skanova kontrollerar över 45 procent av det svenska nätet.

Säkerhet

Social kommunikation
och samarbete

• Internetattacker
• Social manipulation
• Fysisk och logisk säkerhet

• Sociala medier (skillnader mellan
arbete och fritid minskar)
• Mobilitet och kravet på ständig
uppkoppling ökar

Trafikverket ICT har identifierat fem framträdande
trender inom affärsverksamheten.
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VÅRA KUNDER
Trafikverket står tillsammans med Transportstyrelsen för
merparten av nettoomsättningen. Andra stora kunder är
Com Hem, Infranord, SJ, SL, Tele2, Vectura Consulting,
Volvo IT, Västernorrlands läns landsting och ett antal
globala teleoperatörer.
2011 har varit ett positivt år med en mängd förnyade
åtaganden hos befintliga kunder. En av våra största affärer
under 2011 är avtalet om förvaltning av systemet för trängselskatt i Stockholm. Uppdraget kommer att genomföras
tillsammans med IBM för vår kund Transportstyrelsen.
Vi har dessutom genom nya tjänster kunnat bredda vårt
erbjudande gentemot befintliga kunder.

14 |
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Omsättningsfördelning per kundsegment, 2011
7%
9%

2%
82 %
Myndigheter
Media/teleoperatörer
Transportsektorn
Tågoperatörer

Största kunderna 2011
• Trafikverket
• Transportstyrelsen
• Inlandsbanan
• Infranord
• Com Hem
• Vectura Consulting
• Tele2
• BT Nordics
• AT&T
• SJ AB

MARKNAD OCH KUNDER
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VI GER VÅRA KUNDER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
EN HÅLLBAR VERKSAMHET

DESIGNADE TJÄNSTER

2011

ITS

CSS

Orderingång, mnkr

353

317

59

729

Nettomsättning, mnkr

738

437

206

1 381*

4

4

2

10

Antal nya tjänster

Nät
och drift

Totalt

Trafikledning och trafikstyrning
Transportnära drifttjänster
Informationstjänster

*Exklusive övrig nettoomsättning på 3 miljoner kronor.

Övervaknings- och säkerhetstjänster

Erbjudandet
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KONSULTTJÄNSTER

KAPACITET
IP, trådbundet
Tilläggstjänster
Konsulttjänster

Nät, trådbundet

Trådlöst
Tilläggstjänster
Konsulttjänster

Sevicedesk

Expertstöd

Telefoni/UC

SaaS

PaaS

Software as a Service

Klient

Platform as a Service

Print

CaaS

Computing as a Service

Säkerhet

It-infrastruktur

Distansmöte

Kommunikation

Mobilt

Våra CSS-tjänster tillhandahåller infrastrukturen i form
av serverkraft, arbetsplatser och drift av applikationer. Vi
erbjuder flera olika alternativ inom kontorsnära tjänster där
kunden själv kan kombinera och köpa de delar som efterfrågas. Nät och drift levererar nätet som informationen
skickas i. ITS paketerar ihop utvalda delar och anpassar
sina tjänster utifrån kundens verksamhetsbehov genom
att lägga till funktioner för transportsektorn.

FUNKTIONELLA LEVERANSER

CLOUD SOLUTIONS AND
SERVICES (CSS)

En leverantör av många tjänster

Konsulttjänster

NÄT
OCH DRIFT

Vårt erbjudande är uppdelat i tre affärsområden – Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS), Nät och drift och
Cloud solutions and services (CSS). De tre affärsområdena
skiljer sig i struktur och i uppbyggnad av sina respektive
tjänster. Affärsområdet ITS är beroende av områdena
Nät och drift och CSS för att sätta samman sitt kunderbjudande. Nät och drift och CSS fungerar i affärsmodellen som horisontella affärsområden med mer självständiga erbjudanden till en bredare marknad. Vi ser en
stor utvecklingspotential inom samtliga tre affärsområden.

Säkerhet

Vi är sprungna ur väg- och järnvägssektorn och vårt
mångåriga verksamhetskunnande ligger till grund för de
värden som vi erbjuder marknaden. Det som skiljer oss från
andra it- och telekommunikationsbolag är våra helhetslösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och levererar
funktionella tjänster med hög kvalitet och säkerhet.

INTELLIGENTA
TRANSPORTSYSTEM (ITS)

VÅ R T TJ Ä N S T E E R B J U D A N D E

Intelligenta transportsystem och tjänster

Våra ITS-tjänster fortsätter att växa. ITS-marknaden i sin
helhet är på stark tillväxt, vilket innebär ytterligare tillväxtpotential för ITS-tjänster såväl hos stora kunder som
inom nya marknadssegment. Nettoomsättningen för 2011
uppgick till 738 (676) miljoner kronor.
Under 2011 har utvecklingen av ramavtalen med Trafikverket samt Transportstyrelsen haft stor betydelse för affärsområdet. Vi har fått vårt första uppdrag om systemförvaltning av trängselskatt. Vi har även fått ett utökat förtroende
av Trafikverket att leverera stöd för vägtjänster samt ingått
avtal med Icomera och IBM för att kunna stärka ITSerbjudandet ytterligare.

Cloud solutions and services

CSS finansiella utveckling under 2011 har varit stabil. Vi
har sålt större volymer än förväntat, men prispressen har
lett till minskade marginaler, och därför blev resultatet
lägre än det beräknade. Nettoomsättningen för 2011 uppgick till 437 (451) miljoner kronor.
Under 2011 har ett flertal migreringsprojekt genomförts
hos våra kunder vilket har inneburit att våra konsultativa
insatser har ökat. Året har i hög grad varit inriktat på dagliga
leveranser till kund, förtydliganden av affärsområdets tjänsteerbjudanden samt förbättring och effektivisering av befintliga tjänster. Beställningsportalen och klientkonceptet har
förbättrats genom ökad automatisering.

Nät och drift

Nät och drift har haft en stabil utveckling under 2011 trots
ökad prispress. En stor del av nettoomsättningen redovisas under affärsområdet ITS, där kapaciteten som Nät
och drift levererar ligger inbakad i tjänsterna. Nettoomsättningen för 2011 uppgick till 206 (227) miljoner kronor.
Affärsområdet har under året genomfört förbättringsarbeten genom att se över samtliga tilläggstjänster, såsom
kundplacerad utrustning, access och kabelanvisning. Syftet
med förbättringsarbetet är att öka effektiviteten i leveranserna. Nät och drift har under året även genomfört
satsningar inom områdena trådlösa tjänster, säkerhet och
realtidstillämpning.
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I RUSNINGEN FINNER VI NYA VÄGAR
Vårt samhälle är uppbyggt av logistiska lösningar för att
såväl människor som data ska kunna transporteras snabbt
och säkert från en plats till en annan. Intelligenta transportsystem, ITS, är en utveckling mot att skapa snabbare och
säkrare transporter och samtidigt minska belastningen på
miljön.
Hur kan vi säkerställa att transporten kommer fram så
snabbt och säkert som möjligt? Vilka vägar ska vi använda
för att transportera farligt gods? Och hur kan vi bygga så
effektiva och miljöoptimerade vägar som möjligt? Det är
frågor som våra kunder ställer sig. Trafikverket ICT har
många års erfarenhet från it och telekom inom transportbranschen. Vi hjälper till med att effektivisera system och
föreslå nya lösningar. Vi utgår alltid från ett affärs- och
verksamhetsperspektiv och hjälper kunderna att hitta rätt
lösning för sina utmaningar.

Effektivisering av våra transportsystem

Allt mer gods fraktas allt längre med allt snävare tidsmarginaler. Samtidigt pendlar allt fler allt längre till och
från sina arbeten. Det gör att trafiken och trycket på våra
vägar ökar. Med hjälp av ITS-lösningar går det att skapa
ökad effektivitet i transportsystemen så att de resurser
som satsas på infrastrukturen ger mesta möjliga effekt.
Samtidigt främjar det en hållbar utveckling genom att
minska belastningen på miljön.

Trafikledning och trafikstyrning för säkrare framfart

I dag finns en rad system för ledning och styrning av trafik,
såväl på väg som på järnväg, från lokala system för kövarning
och hastighetsövervakning till mer komplexa och sammankopplade system för restidsberäkning, tågledning och

18 |
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GOCONNECTED
En helhetslösning för passagerare,
personal och fordon
GoConnected är en tjänst där trådlös kommunikation
med hög kapacitet kombineras med applikationer för
passagerare, förare och fordonsunderhåll, till exempel
fordonskontroll, sparsam körning, alkolås och infotainment.
Tjänsten består av ett öppet system baserat på industristandarder. GoConnected möter de krav som kunder
inom transportbranschen ställer på såväl fast som
trådlös kommunikation. Lösningen ger användaren tillgång till ett multikommunikationsnät där han eller hon
kan arbeta utan avbrott oavsett teknik.
Utvecklingen av mobilnät går hela tiden framåt.
GoConnected är förberett för ny teknik och går att
kombinera med ett antal av dagens och morgondagens
trådlösa tekniker.

VÅ R T TJ Ä N S T E E R B J U D A N D E

trafikstyrning. I Sverige används trafikstyrning för prioritering av fordon, köbalansering, lokala åtgärder och områdesstyrning. I storstadsområdena finns mer komplexa
lednings- och styrsystem. Genom dem kan information från
mätplatser, vägrapportörer och andra källor användas för
att öka framkomligheten på särskilt utsatta trafikleder, där
även en liten störning kan få stora effekter under lång tid.
Kommunikation anpassad för trafikledning och trafikstyrning är ett av våra största tjänsteområden. Vi ser till att
skyltar, trafikljus, nödtelefoner och högtalarsystem fungerar
samt att rätt information hamnar på rätt plats, oavsett tid på
dygnet.

Funktionella drift- och förvaltningstjänster

Drift och förvaltning är tjänster som är kritiska för
företag som arbetar med transportlösningar av olika slag.
Trafikverket ICT kan erbjuda olika typer av förvaltningstjänster. Ett exempel är förvaltning av en bro eller en motorvägssträcka, där vi ansvarar för samtliga komponenter
som finns på sträckan för att trafiken ska flyta på utan
avbrott eller störningar. Detta är en form av anläggningsförvaltning.
Vi erbjuder även tjänster inom systemförvaltning. Under
2011 har vi skrivit på vårt första avtal för systemförvaltning.
Uppdraget avser förvaltning av systemet för trängselskatt i
Stockholm, där vi sedan tidigare även ansvarar för driften.
Systemförvaltningen av trängselskattesystemet tog vi över
i januari 2012.

Ökat informationsbehov

En effektiv organisation förutsätter effektiv hantering av
information. Våra informationstjänster hanterar, paketerar och distribuerar data med ett helhetsansvar för

kommunikation, terminaler och centrala it-stöd. Det
gör vi genom att använda våra fasta och mobila nät samt
vår tekniska expertis och branschkunskap.
Våra lösningar för effektiv distribution av information
skräddarsys enligt kundernas behov. Dessutom kompletterar vi den bästa tekniska lösningen med till exempel tjänster
för underhållning ombord från våra partners. En utveckling
som vi har identifierat inom transportbranschen på senare
år är ett kraftigt ökat behov av effektivare underhåll, bättre
arbetsmiljö för personalen samt mer underhållning för
passagerarna. Trafikinformation tillsammans med internetuppkoppling och underhållning ombord gör att resenärerna
upplever resan som trygg och attraktiv, läs mer på föregående sida om GoConnected. Informationstjänster ger våra
kunder möjligheten att skapa nya funktioner, vilket kan
bidra till ett ökat värde på tjänsterna.

Unik expertkompetens &
verksamhetskunnande

Utveckling av övervaknings- och säkerhetstjänster

Säkerhetsperspektivet blir allt tydligare inom transportsektorn, och våra övervaknings- och säkerhetstjänster
fortsätter att växa. Våra lösningar inom övervakning kan
användas för att säkra anläggningar och skapa trygghet.
Övervakningstjänsten IRIS erbjuder en flexibel plattform
för kameraövervakning tillsammans med kundanpassade
tilläggstjänster för kameror, inspelning, mottagning av larm
och koppling till vaktbolag – allt beroende på användningsområdet. Under 2011 har tjänsten ITS Operations lanserats.
Tjänsten ger möjlighet till övervakning av tekniska anläggningar, som informationstavlor, hissar och rulltrappor, för
att upptäcka fel och åtgärda dessa innan det uppstår en driftstörning.
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MED KONTORET I HANDEN
Myndigheter, kommuner, landsting och andra stora verksamheter har betydande behov av tillgång till it-tjänster,
service och support. Våra kunder söker fördelaktiga
lösningar som effektiviserar arbetet och tillåter dem att
fokusera på sin kärnverksamhet.
Trafikverket ICT kan leverera alla medarbetares administrativa arbetsplatser, från lagring av de data som genereras i verksamheten till kopplingen mellan mobiltelefonilösningen och den bärbara datorn. Vi administrerar
allt från e-postkonton till servrar, och vi erbjuder även
serverhotell i några av landets säkraste datorhallar.
Oavsett vad man sysslar med är tillförlitlig administrativ
it en framgångsfaktor. Med hjälp av våra tjänster kan kunden minska antalet resor och servrar och därigenom bidra
till ett hållbart samhälle. Eftersom vår verksamhet bygger
på säkerhet och tillgänglighet kan kunden anpassa tillgänglighetsgraden utifrån sina egna förutsättningar.

Ses vi i molnet?

Under 2011 bytte det tidigare affärsområdet Kontorsnära
namn till Cloud solutions and services. Anledningen till
namnbytet är att våra leveranser går mot att bli mer molnoch webbaserade. Moln är dock ingen nyhet för oss eftersom vi har använt molnbaserade lösningar i våra tjänsteerbjudanden i över tio år. Att erbjuda molnbaserade tjänster
handlar om att leverera lösningar där kunderna själva inte
behöver investera i infrastruktur och inventarier. I stället
kan vi erbjuda kunderna tillgång till sitt material var de
än befinner sig, med en uppkopplad mobil enhet som enda
krav. Vi har lång erfarenhet inom området och det är viktigt att fortsätta ligga i framkant på marknaden. Vi satsar
på ett brett erbjudande av molntjänster för företag och
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LYCKAD ”MONSTERMIGRERING” PÅ TRAFIKVERKET
13 500 konton hanterades i 7 000 datorer på 250 fysiska platser under tio veckor. Det var den ”lätta” fasen i
Trafikverkets migrering.
När Trafikverket bildades togs ett beslut om att skapa en
ny och mer slimmad it-miljö. Uppdraget att utföra migreringen gick till Trafikverket ICT som tidigare hanterat
liknande projekt.
- Vi skapar system som gör Trafikverket mer produktivt,
kostnadseffektivt och slagkraftigt, förklarar Krister Lindvall, operativ chef och CIO på Trafikverket ICT. Trafikverket får stora möjligheter att förbättra it-plattformen i
framtiden.

En utmanande övergång
Den stora utmaningen är att utföra migreringen med så
få och korta störningar som möjligt. Många av Trafikverkets system är samhällskritiska och måste därför
alltid fungera, exempelvis systemen för förarprov, vägtullar och trafiksäkerhetskameror.
Trafikverket ICT etablerade plattformar för Trafikverkets externwebbar, intranät och diarie-, e-post-, affärsoch HR-system – allt på tre månader. Nästa fas var bland
annat att uppgradera Trafikverkets klientplattform till
Windows 7. Eftersom vissa datorer har flera användare
skulle totalt 13 500 användarkonton hanteras av teknikerna. Under 2011 började planeringen för migreringens tredje fas – flytten av cirka 450 system. Många av
systemen är kopplade till varandra, så rätt del av dem
måste flyttas vid rätt tillfälle.
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organisationer inom offentlig sektor som ställer höga krav
på säkerhet. Våra leveranser av renodlade molntjänster
har förskjutits något och vår första renodlade molntjänst
beräknas bli lanserad under det första kvartalet 2012.

Kommunikationslösningar för en effektiv arbetsplats

Distansmöten har blivit en alltmer eftertraktad tjänst.
Med hjälp av telefonkonferenser, videokonferenser, webbtv och så kallad unified communication har förutsättningarna för att hålla bra distansmöten förbättrats avsevärt.
Företagen sparar därigenom tid och minskar kostnaderna
för resor. Färre resor innebär även att belastningen på
miljön minskar och den minskade restiden bidrar till att
skapa en bättre balans mellan jobb och fritid.
Tjänsterna Surfsäkerhet, Kommunikator 2.0 med telefoni,
Pc som tjänst och Självserviceportaler som lanserades under
2010 har utvecklats bra och levereras i dag till flera av våra
kunder. Funktionen för URL-filtrering har dessutom visat
på tydliga effektiviseringar inom kundföretagen. URL-filtrering, som är en del av tjänsten Surfsäkerhet, skapar en spärr
för de kategorier av hemsidor som användaren inte får
besöka och kan även ge statistik och spårbarhet.

Ökad tillgänglighet med telefonilösningar

I dag är gränserna mellan telefoni och it flytande. Vi använder ofta it-baserade lösningar för att kommunicera
genom tal eller kortare meddelanden. Det viktiga är att allt
fungerar, hela tiden, så att vi är tillgängliga på såväl arbetet
som fritiden. Vi kan erbjuda IP-telefoni-lösningar, mobil
telefoni och fast telefoni utifrån kundens specifika villkor
och krav. Det är även möjligt att knyta samman telefonitjänster med exempelvis meddelandehantering eller
andra funktionella leveranser, för att öka nyttan i tjänsten.

Högre krav på säkerhet

It-säkerhet blir allt viktigare för såväl myndigheter och
landsting som stora börsnoterade bolag. Intrång i it-system
har blivit ett av de mer uppmärksammade områdena när
det handlar om att skydda ett bolags tillgångar. Exempelvis
nätverksutrustning, brandvägg, intrångsskydd och filtersystem. Sådana skydd är dyra att införa och underhålla,
och Trafikverket ICT satsar därför på att kunna erbjuda
tjänster där dessa skyddsaspekter redan är inbakade.

Heltäckande
it-stöd för
kundens
verksamhet

Vi breddar ansvaret och maximerar nyttan

Genom förnyade avtal under året har vi har fått fortsatt
förtroende från våra kunder. Det ger oss möjlighet att
arbeta vidare med och förbättra våra erbjudanden. Vi har
framför allt inriktat oss på att kunna leverera en funktion
för kunden, snarare än en teknisk lösning.
Eftersom våra tjänster ofta levereras i kundens egen miljö
är det viktigt för oss att redogöra för ansvarsfrågan i leveransen. Vilka delar av verksamheten vill kunden ha hjälp med
och vilka delar avser kunden att ansvara för själv? Vi har
under 2011 förtydligat vårt erbjudande att stå för hela ansvaret, från ax till limpa, och visat att vi är en totalleverantör.
Under året har vi lanserat fyra nya tjänster för offentlig
sektor och stora bolag. Ett exempel på ny tjänst är LM (Live
Meetings) Stora möten, en distansmötesprodukt för större
grupperingar. Trafikverket ICT kan här även bistå som redigerare av mötet genom att närvara med kamera, mixerbord
och kvalitetssäkring av sändningen. Ytterligare en ny tjänst
som vi har lanserat under året är Follow me Print, en kortläsare för utskriftsjobb där användaren måste bekräfta
utskriften på skrivaren. Funktionen bidrar till högre dokumentsäkerhet och till större mobilitet eftersom användaren
inte behöver vara ansluten till en lokal skrivare.
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NYTT KOMMUNIKATIONSSYSTEM
FÖR HASSLÖBRON
I samband med att marinen 2010 lade ner sin sjöbevakningscentral i
Karlskrona kunde de inte längre sköta om öppningarna av Hasslöbron
i Blekinge skärgård. Nu gällde det för Trafikverket att snabbt finna en
ny lösning för brostyrningen. Trafikverket ICT anlitades för att se till så
att datakommunikationen mellan bron och den operatör som skulle
anlitas för styrningen fungerade.
– Dessutom skulle de säkra datakommunikationen mellan bron och
Trafikverkets kontor i Kristianstad där vi ville ha en backup och möjlighet till nödöppning av bron, säger Adriano Maglica, broförvaltare hos
Trafikverket.

TOG ETT HELHETSANSVAR
Snart stod det klart att Trafikverket önskade mer än datakommunikationen. Det hela slutade med att Trafikverket ICT:s grupp Vägnära fick
ta ett helhetsgrepp för projektet. I detta ingick bland annat att designa
datakommunikationslösningen, konvertera de sex kameror som
övervakar bron från analoga till digitala och installera teknisk utrustning hos broöppningsoperatören. Dessutom fick de ansvar för att via
underkonsulter sköta service och tillsyn av kameror, kommunikation
och styrsystemet.
– Trafikverket ICT har samarbetat med Trafikverkets it-enhet och
tillsammans har de gjort ett kanonbra jobb, konstaterar Adriano.
Gruppen Vägnära arbetar mycket nära kunden. De hanterar själva
alla incidenter och det gäller även när de måste koppla in andra grupper för att lösa ett problem. En viktig del i gruppens arbetssätt är att
lagra leveransspecifikationer så att både Trafikverket ICT:s medarbetare och kunden kommer åt dem. Filosofin är att om alla har tillgång
till samma information underlättar det kommunikationen. I juli 2011
togs det nya systemet för Hasslöbron i drift.
– Samarbetet med Trafikverket ICT fungerar jättebra. Jag behöver
bara skicka ett mejl eller lyfta luren och ringa ett telefonnummer så
löser de problemen, avslutar Adriano Maglica.

” Jag behöver bara skicka ett mejl eller lyfta luren och
ringa ett telefonnummer så löser de problemen.”
ADRIANO MAGLICA, TRAFIKVERKET
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ETT SNABBARE NÄT GER NYA MÖJLIGHETER
Trafikverket ICT har tillgång till ett av Sveriges största
fiberoptiska nät. Genom detta nät kan vi erbjuda telekommunikationslösningar i form av kapacitet. Vi har också
ett rikstäckande system av master samt infrastruktur
för trådlös dataöverföring. Vi kan transportera data från
Ystad till Riksgränsen, med anslutningar till både Oslo och
Köpenhamn.
Vårt öppna och oberoende fibernät når 216 av landets
290 kommuner. Samarbetet med exempelvis stadsnäten
gör att vi når närmare 90 procent av Sveriges befolkning.
För många kunder är det en trygghet att en och samma
leverantör kan erbjuda hela nätet från dörr till dörr.
Ur nätet skapar vi trådbunden nätkapacitet med hjälp av
teknik som ethernet, SDH och våglängd. Vårt nät är redundant, vilket innebär att det har en ringstruktur så att eventuella avbrott i näten inte ska påverka kundens funktion. Vi
levererar kapacitet där informationen aldrig delas upp utan
förblir oförändrad hela vägen. Till den höga tillgängligheten
i nätet bidrar vårt NMC (Network Management Center), där
vi i egen regi övervakar nätet dygnet runt, året om.

Snabba vågor att surfa på

Den högsta nätkapaciteten når vi med hjälp av våglängdsteknik. Tekniken tillåter snabbast möjliga överföring av
stora mängder data och ligger till grund för alla våra kapacitetstjänster.
Våglängder som tjänst används bland annat av stora teleoperatörer när de ska koppla ihop sina centralnoder, av
medieföretag som ofta behöver extra hög kapacitet i vissa
skeden av sin produktion och av banker med ett behov av att
regelbundet föra över en mängd transaktioner. Våglängdstjänsten produceras i det fiberoptiska nätet med cirka 900

överlämningspunkter, och både tillgängligheten och kapaciteten kan anpassas efter behov. Av särskild vikt är möjligheten att erbjuda dedikerad kapacitet, det vill säga en garanterad bandbredd och tillgänglighet som kunden kan bygga
sin egen verksamhet på.

Ethernet upp till 10 gigabit per sekund

Ethernet används i allt större utsträckning inom datavärlden. Våra ethernettjänster kan anpassas efter kundernas behov, och de väljer själva hur de vill bygga upp nätet
– antingen mellan två fasta punkter eller från en centralpunkt till flera utspridda punkter i landet.
Ett användningsområde är telemedicin, där exempelvis
ett sjukhus kan styra en operation på en annan plats via datanätet, överföra viktig information i realtid och även fjärrstyra utrustning. För patienterna kan det innebära kortare
restid, och sjukvården sparar såväl tid som pengar.

Olika lösningar för olika behov

En traditionell teknik för att utvinna olika nivåer av nätkapacitet från våglängderna är SDH (synkron digital hierarki). Våra SDH-tjänster är skalbara, vilket ger kunden
möjlighet att hyra en egen överföringskanal eller ”gräddfil”, med garanterad bandbredd för att uppnå maximal
kontroll.
Tjänsten används av internationella telekommunikationsoperatörer som säljer tjänster i Sverige. Med bara ett fåtal
egna centrala noder har de möjlighet att hyra kapacitet i ett
svenskt SDH-nät med anslutningar i hela landet.
Genom våra SDH-tjänster går det även att koppla samman
telefonväxlar och bygga förbindelser mellan basstationer,
radioväxlar och lokalstationer.

VI BREDDAR VÅRT ERBJUDANDE
MED WAN-TJÄNSTER
Hastigheten och tillgängligheten, det är bland det första
som produktledaren Göran Grahn nämner när han berättar
om vilka kapacitets- och WAN-tjänster som Trafikverket
ICT erbjuder.
– Men! betonar Göran Grahn. Tekniken är bara ett verktyg
så att våra kunder kan köra sin verksamhet och sälja sina
tjänster. Förutom Trafikverket kan kunderna vara utländska
företag som behöver ett rikstäckande nät och pålitliga trådbundna transmissionstjänster, ledande verkstadsindustrier
som måste kommunicera både mellan sina kontor och mot
enheter i utlandet, internationella telekombolag och ledande
medieföretag eller banker som behöver överföra en mängd
transaktioner.
Flexibiliteten blir således en tredje viktig beståndsdel som
är en avgörande faktor i Trafikverkets ICT:s palett av tjänster
och service.
- Kunderna talar om för oss hur mycket kapacitet de vill ha
till varje plats, om de vill ha mer eller mindre till vissa orter
eller en anslutning mot utlandet, sedan ser vi till att de får
precis vad de vill ha, säger Göran Grahn.
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Stora organisationer behöver stora nät

För att leverera nätverkskapacitet till en större organisation behöver vi kunna erbjuda tjänster inom wide area
network/internet protocol (WAN/IP). Våra WAN är
dedikerade nätverk vilket innebär att endast behöriga användare har tillgång till nätverket.
Tjänsterna riktar sig särskilt till myndigheter och stora
företag som har behov av större privata nätverk för dataöverföring mellan sina kontor och anläggningar i Sverige
och utomlands. Under 2011 har vi satsat på tjänsteområdet
WAN/IP genom att utöka vårt erbjudande med WANtjänster. Vi har successivt byggt upp vår kompetens inom
detta område och har under året tagit över driften av hela
Trafikverkets WAN.
Genom tillgången till fibernätet kan vi också garantera
säkerheten i nätverket. Vi vet var det blir belastningar, vi har
övervakning på alla punkter och vi ser till att alla kunder får
vad de ska ha. Vi erbjuder även dubbla anslutningar för att
ytterligare öka tillgängligheten och driftsäkerheten. Det
innebär att om en koppling går sönder så styrs datatrafiken
automatiskt över till den andra kopplingen.

Hög
kapacitet
och hög
tillförlitlighet

Trådlöst tar oss hela vägen

Som komplement till vår trådbundna nätkapacitet erbjuder vi dataöverföring med trådlös teknik, vilket ger en
bredd som få andra leverantörer har. Våra trådlösa tjänster arbetar vi fram gemensamt med kunderna för att
kunna anpassa tjänsten utifrån det kundspecifika behovet.
De trådlösa alternativen fungerar ofta som ett komplement till den trådbundna kapaciteten, och används bland
annat för överföring av information mellan järnvägsstationer och tåg och för underhållning ombord.

24 |

ÅRSRAPPORT TRAFIKVERKET ICT 2011

Vi är en av landets ledande
operatörsneutrala leverantörer
av nätkapacitet, med tillgång
till ett fibernät som är 13 000
kilometer långt, från Riksgränsen
i norr till Trelleborg i söder. Vi
erbjuder dessutom dataöverföring med trådlös teknik, vilket
ger en bredd som få andra
leverantörer har.
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KVALITET OCH SÄKERHET ÄR VÅR LEDSTJÄRNA
Trafikverket ICT består av individer med höga ambitioner,
stor vilja och stort engagemang för att växa, nå framgång
och säkra våra erbjudanden. För att lyckas med detta
arbetar vi kontinuerligt med att vidareutveckla kvalitet och
säkerhet i hela vår verksamhet, från tjänsteutveckling till
leverans till kund.

Första ISO 27001-certifieringen

Vi tar ett stort ansvar för att våra it- och telekommunikationsleveranser är säkra och av högsta kvalitet. Tillgångar
som behöver skyddas är dels digital information, pappersdokumentation och fysiska tillgångar som datorer och
nätverk, dels kunskapen hos våra medarbetare.
Vi blev som IKT-leverantör i november 2011 först i Sverige
med att certifieras enligt ISO 27001. Certifieringen, som är
en internationell standard, omfattar hos Trafikverket ICT
ledningssystemet för informationssäkerhet, där driftsättning, övervakning och support av transmissionstjänster
ingår. Detta är ett viktigt steg framåt i vår roll som leverantör. Det hjälper oss att bygga vidare på vår högt ställda säkerhetskultur och att kunna erbjuda ökad säkerhet och trygghet
för våra kunder. Certifieringen ger oss också möjlighet att
hjälpa myndigheter, landsting, kommuner och statliga bolag
att uppfylla regeringens krav på att i första hand beställa itoch telekommunikationstjänster från leverantörer som är
certifierade enligt ISO 27001.
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Säkerheten genomsyrar hela verksamheten

Under 2011 har Trafikverket ICT inrättat en enhet för
verksamhetsstyrning som ansvarar för utvecklingen av
hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet. Enheten arbetar med
övergripande säkerhetsfrågor och har som mål att införa
säkerhetsperspektivet som en naturlig del i alla processer
i verksamheten.
Vi kommer under 2012 att fortsätta se över hur vi kan
utveckla och förbättra säkerheten i vår verksamhet genom
att fortsätta säkerställa att våra anläggningar har ett högt
tillträdesskydd, och att våra medarbetare vid behov är säkerhetsklassade i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen.

Kunden i fokus

För att få en tydlig bild av hur nöjda våra kunder är med oss
som leverantör genomför vi regelbundet undersökningar
för nöjd-kund-index och varumärkesundersökningar. Vår
förmåga att agera på denna typ av resultat är avgörande
för att vi ska fortsätta utvecklas som leverantör av IKTtjänster. Dialogen med kunderna sker också genom vår
säljfunktion och vid leveransen. Vi fångar upp avvikelser
som rapporteras och försöker genomföra förbättringar
utifrån dessa. Under hösten 2011 började vi utveckla
processer för förbättringsarbetet.
Under 2012 planerar vi en fortsatt utveckling av verksamhetsprocesserna för att förtydliga och förenkla våra arbetssätt. Det ger oss, tillsammans med arbetet med ständiga
förbättringar, möjligheter att höja kvaliteten i vårt arbete
och i leveranserna mot kunderna.

All
produktion och
lagring av data
sker i Sverige
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INFORMATIONSSÄKERHET I ALLA LED
2009 beslutade Trafikverket ICT att låta certifiera sitt ledningssystem
för informationssäkerhet enligt den internationella standarden ISO
27001. Målet med detta var att bygga vidare på Trafikverket ICT:s
sedan tidigare högt ställda säkerhetskultur och säkerställa kvalitet och
konkurrenskraft på marknaden.
Först av allt gjordes en omfattande förstudie där alla steg i de
aktuella processerna genomlystes.
– Det var nödvändigt eftersom det här sättet att hantera säkerheten
måste genomsyra hela företaget, säger Ulf Danielsson, specialist på
informationssäkerhet och projektledare för arbetet mot certifieringen.
Den 7 november 2011 låg slutligen alla bitar på plats och certifieringsorganet Intertek Certification AB kunde överlämna certifikatet
som omfattar ledningssystemet för informationssäkerhet, där driftsättning, övervakning och support av transmissionstjänster ingår.
– Under resans gång insåg medarbetarna att de redan hade bra ordning på den information som krävs för att kunna producera högklassiga transmissionstjänster. Men vi har nu blivit ännu bättre på detta.

BEVIS PÅ STÄNDIG FÖRBÄTTRING
Ulf Danielsson konstaterar att certifieringen kan ses som ett bevis för
att Trafikverket ICT systematiskt arbetar med ständig förbättring av
informationssäkerheten.
– Det ger kunderna en visshet om att vi som leverantör ”har ordning
på torpet”.
Arbetet med ledningssystemet har, enligt Ulf, medfört att medarbetarnas självförtroende ökat och även att man fått ett bättre
arbetsklimat på Trafikverket ICT.
– Överlämnande av ärenden mellan olika grupper är ofta de svagaste punkterna i en organisation. Alla berörda har lärt sig mycket
mer om vad andra grupper gör och därmed har samarbetet mellan
grupperna förbättrats.
Certifieringen ger Trafikverket ICT en konkurrensfördel eftersom
regeringen kräver att myndigheter, landsting, kommuner och statliga
bolag i första hand ska beställa kommunikationstjänster från leverantörer som är certifierade i enlighet med ISO 27001.

” Under resans gång insåg medarbetarna att de redan
hade bra ordning på den information som krävs för
att kunna producera högklassiga transmissionstjänster. Men vi har nu blivit ännu bättre på detta.”
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MILJÖ

VI TÄNKER GRÖNT
Under 2011 har en miljöutredning genomförts – ett första
steg i uppbyggnaden av ett miljöledningssystem som
uppfyller kraven enligt ISO 14001. Miljöutredningen visar
Trafikverket ICT:s inverkan på miljön och lägger därmed
grunden för det framtida miljöarbetet.

Ansvaret för miljön börjar i tanken

Trafikverket ICT har under 2011 börjat kartlägga miljöarbetet genom att ta fram en miljöutredning. Miljöutredningen utgör grunden till införandet av ett
miljöledningssystem och till certifiering av Trafikverket
ICT enligt ISO 14001. Vi kommer att ta fram riktlinjer för
vårt miljöarbete som ska fungera som vår strategiska plattform inom miljöansvaret. Riktlinjerna ska liksom miljömål,
rutiner och övrig dokumentation följa miljöledningssystemet. Vi kommer att följa upp miljömålen kontinuerligt
för att finna utvecklingsområden och ytterligare sätt att
bidra till ett hållbart samhälle.

Uppföljning av miljöpåverkan

Utgångspunkten för den utförda miljöutredningen var
att formulera en nulägesbeskrivning. För att få miljöaspekterna jämförbara med varandra genomfördes mätningar av energiförbrukning och koldioxidutsläpp och
den totala energiförbrukningen omvandlades till MWh/
år. Trafikverket ICT:s verksamhet har en förhållandevis
låg miljöpåverkan. Tjänsteresor står för den enskilt största
miljöaspekten sett till koldioxidutsläpp, där flygresandet
står för merparten. Utsläpp vid tjänsteresor utgör cirka 50
procent av den totala miljöbelastningen.

En smartare produktion

Sedan tidigare har Trafikverket ICT som mål att fortsätta
avvecklingen av datorhallar. Satsningen SMART (smart
användning av redundanta datormiljöer) syftar till att
konsolidera och modernisera våra datorhallar och vår itmiljö. Genom att konsolidera och virtualisera it-miljön
kan produktionen bli mer effektiv vad gäller energiförbrukning, kyla och utrymme.
På grund av kapacitetsbegränsningar har inga datorhallar
avvecklats under 2011. Avvecklingen kan fortsätta först efter
att en ny datorhall har etablerats. Detta beräknas ske under
det sista kvartalet 2012.
Från och med januari 2012 överförs SMART från projektform till ordinarie linjeverksamhet och kommer därmed att
vara en självklar del av Trafikverket ICT:s verksamhet. Färre
datorhallar minskar energiförbrukning och underhåll och
ger oss ännu bättre förutsättningar att fokusera på säkerhet.
Minskat antal datorhallar innebär även färre freonbaserade
kylanläggningar, vilket är ett annat av våra miljö- och energimål. Ytterligare effektivisering av energianvändningen är
att löpande byta ut it-utrustningen mot mer energisnål
sådan.

Miljösatsningar under 2011

Genom de initiativ som har tagits under året för exempelvis
fortsatt virtualisering av servrar och investeringar i datorhallar kommer miljöbelastningen framöver att minska i
förhållande till vår produktion. De investeringar som har
genomförts under 2011 beräknas få effekter först under
2012.

ÅRSRAPPORT TRAFIKVERKET ICT 2011

| 29

M E D A R B E TA R E

MEDARBETARNA ÄR VÅRA STARKAST LYSANDE STJÄRNOR
Vi talar ofta om det rikstäckande fibernätet, våra servrar och
datorhallar, men det är människorna som skapar Trafikverket ICT. Vårt engagemang, vår drivkraft och vår arbetsglädje
är avgörande för att kunna ge kunderna bästa tänkbara stöd
och bemötande. Vi vill känna trygghet i och stolthet över att
arbeta för Trafikverket ICT.

finna gemensamma effektiva arbetsprocesser har varit i
fokus. Vi är medvetna om att vi har mycket arbete kvar innan
vi når dit. Därför är det av stor vikt att vi fortsätter att vara
lyhörda för medarbetarnas tankar och funderingar, samtidigt som vi utvecklas i takt med att förutsättningarna i
omvärlden förändras.

Ett Trafikverket ICT

Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling

Vi fortsätter att växa som organisation och har under året
rekryterat över 80 nya medarbetare som vi välkomnar till
oss. Tillsammans kan vi skapa en gemensam framtid byggd
på lojalitet för vårt uppdrag och för varandra, lyhördhet
för våra kunder och entusiasm för våra nyskapande bidrag
till samhället.
År 2011 har liksom föregående år präglats av organisatoriska förändringar. En viktig del i förändringsarbetet har
därför varit att förena Trafikverket ICT i gemensamma lokaler. Det dagliga arbetet tillsammans med kollegor bidrar till
ökad trivsel och samhörighetskänsla. Vi har även genomfört
ICT-dagar där medarbetare i hela landet har fått möjlighet
att samlas och lära känna varandra. Utvecklingen mot en
gemensam företagskultur kommer att fortsätta att vara i
fokus även under de kommande åren.

Vi lyssnar till våra medarbetare

Dialogen med våra medarbetare är viktig för att få en
förståelse för medarbetarnas syn på sin arbetsgivare och
för hur vi kan skapa en trivsam och utvecklande arbetsplats. En medarbetarundersökning genomfördes under
våren och visade på några utvecklingsområden.
Under 2011 har vi arbetat med att förbättra oss inom dessa
områden. Arbetet med att strukturera organisationen och
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Kompetent personal är stommen i vår verksamhet och
en framgångsfaktor i vår bransch. Vi fortsätter därför att
satsa på att erbjuda våra medarbetare utbildningar inom
väsentliga områden. Medarbetarna har även möjlighet
att diskutera individuella utvecklingsplaner med sin närmaste chef för att komma överens om utbildningar och
utvecklingsinsatser.
Kompetens inom ledarskap är en nyckel för att vi ska
kunna växa och utvecklas på marknaden. Flera av våra chefer har erfarenhet från ledningspositioner i näringslivet och
från väg- och järnvägssektorn och erfarenheter av organisatoriska förändringar. Detta tillför värdefulla perspektiv på
hur verksamheten kan bedrivas. Under 2011 har cheferna
genomgått ett flertal utbildningar. Bland annat har de deltagit i en kurs i affärsmannaskap och även deltagit i
Trafikverkets interna utbildningar i etik och moral samt
upphandling.
Trafikverket ICT har tillsammans med Högskolan
Dalarna skapat egna skräddarsydda högskolekurser.
Kurserna inom tillämpad ekonomistyrning och marknadsföring av tjänster påbörjas under hösten 2012 och kan sökas
av både studenter och våra medarbetare. Studenterna får på
så sätt inblick i vår verksamhet och våra medarbetare får
möjlighet att vidareutvecklas.

Vi vill attrahera duktiga och drivna medarbetare

Vi söker kontinuerligt personer som kan stärka vår organisation. En väl fungerande kompetensförsörjning är betydande för vår fortsatta tillväxt. Vi har identifierat ett flertal
kompetenser som strategiska, varav affär och marknad,
ledarskap, it- och informationssäkerhet, molnlösningar
och ITS-tjänster är särskilt viktiga.
Ålders- och könsfördelning, 2011
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Arbetsmarknaden för it spås överlag ha en fortsatt het framtid för arbetstagare, framför allt för specialister som vi har
identifierat som strategiska kompetenser för vår tillväxt. Vi
arbetar långsiktigt för att hitta och rekrytera individer med
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den attityd, erfarenhet och kunskap som vi efterfrågar.
Den konsultväxling som vi genomför som en del av
Trafikverkets effektiviseringsprogram har varit inriktad
på att behålla kunskapen inom organisationen genom att
säkra kompetenser där konsulter har haft nyckelroller.
Genom vårt rekryteringsarbete strävar vi efter att skapa
en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.
Vid årets slut hade vi 496 anställda, varav 22,2 procent
kvinnor, och vi fortsätter att rekrytera nya medarbetare till
vår verksamhet.

Medarbetarna ska må bra

Trafikverket ICT ser varje individ som unik och bemöter
alla med samma respekt. Vi arbetar för att tillfredsställa
alla medarbetares behov av balans i livet. Vid symptom på
stress och oro ser vi till att satsa på specifika insatser för
att säkerställa individens hälsa. Vi ger förutsättningar för
en innovativ arbetsmiljö och tillvaratar och uppmuntrar
medarbetarnas kompetens, kreativitet och förmåga att ta
ansvar. Genom dialog och samverkan skapar vi delaktighet och engagemang där vi kan fånga upp medarbetarnas
förslag till förbättringar av arbetsmiljön.
De många förändringar som organisationen genomgår har
ökat personalomsättningen från 1,20 till 5,25 procent. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och ligger på 2,1 procent, vilket tyder
på att vi har en sund arbetsmiljö med friska medarbetare.

NYCKELTAL MEDARBETARE

Trafikverket ICT
2011

Trafikverket ICT
2010¹

(Banverket ICT och
Vägverket IT) 2009²

Antal tillsvidareanställda vid årets slut

496

410

394

- varav kvinnor, %

22,2

23,4

24,1

Medelålder, år

44,7

45,0

44,6

Personalomsättning, %

5,25

1,20

1,58

2,1

2,7

2,8

Sjukfrånvaro, %

1) Redovisningen omfattar perioden april till december. Detta på grund av Trafikverkets bildande den 1 april 2010.
2) Redovisningen omfattar perioden 1 november till 31 december 2009 för Vägverket IT.
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STYRNING OCH ORGANISATION
Trafikverket ICT är en del av en myndighet, vilket kännetecknar organisationen och dess styrning. Samtidigt står vi
inför ett beslut om att skiljas från vår ägare Trafikverket.
För att vara avskiljningsbara har vi under året genomfört
flera interna förändringar i organisationen.

Vår ägare

Trafikverket är en myndighet under Näringsdepartementet.
Styrningen sker genom lagar, förordningar och regleringsbrev. Trafikverket har valt att organisera Trafikverket ICT
som en resultatenhet där en internstyrelse stöttar chefen
för Trafikverket ICT i arbetet med att styra enheten.
Styrningen sker genom en bolagsliknande arbetsordning
och verksamhetsmål. Målen avser ekonomi, kunder,
utveckling och medarbetare. Trafikverket styr även
resultatenheterna genom exempelvis policydokument
och föreskrifter. Som en del inom en myndighet lyder
Trafikverket ICT under det regelsystem som gäller för
den offentliga förvaltningen, till exempel förvaltningslagen och offentlighetsprincipen.

Styrning mot uppsatta mål för bredband och ITS

Utöver de övergripande styrdokument som gäller för
Trafikverket ICT som resultatenhet inom Trafikverket
strävar Trafikverket ICT efter att följa regeringens bredbands- och ITS-strategier. En hög användning av it och
internet stärker Sverige när det gäller såväl tillväxt som
konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det bidrar i sin
tur till utvecklingen av ett hållbart samhälle och hjälper
till att möta utmaningar i form av ökad globalisering,
klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett glest
bebyggt land.
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En förutsättning för att möta utmaningarna är att det finns
tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela
landet. Inte minst handlar det om att utnyttja transportsystemets befintliga resurser och kapacitet bättre, att erbjuda
nya och attraktiva lösningar för såväl personer som gods
samt att använda olika styrmedel och incitament. Trafikverket ICT är en viktig aktör på marknaden för it- och telekommunikationstjänster och därmed också för att förverkliga bredbands- och ITS-strategierna.

Trafikverket ICT:s internstyrelse

Chefen för Trafikverkets resultatenheter är internstyrelsens ordförande och utser övriga ledamöter. Ledamöterna
är formellt sett rådgivande till internstyrelsens ordförande
och de ska så långt som möjligt agera som om var och en
är personligt ansvarig. Syftet med detta är att skapa ett så
bolagsliknande förhållande som möjligt. Den nuvarande
internstyrelsen är bemannad för att diskutera stora framtidsfrågor i en stark förändringsfas.

Organisationen Trafikverket ICT

Trafikverket ICT styrs av chefen för Trafikverket ICT i
samråd med internstyrelsen. Under året har organisationen
förändrats för att på bästa vis anpassas efter omvärldens
förändrade förutsättningar. Förändringar har skett inom
flera delar av verksamheten. Vi har byggt upp den nuvarande
produktionsavdelningen och tillsatt sex nya sektionschefer.
Produktion har även tillsatt 34 nya gruppchefer. I juli koncentrerades alla administrativa funktioner, utom ekonomi
funktionen, till en gemensam avdelning kallad Stab. Syftet
med förändringen var att skapa förutsättningar för ett horisontellt arbetssätt genom hela Trafikverket ICT och att
förenkla informationsflödet in och ut ur verksamheten.

I staben ingår personal, verksamhetsstyrning, kommunikation, inköp samt it och informationssystem.

Trafikverket ICT på egna ben

Parallellt med våra interna förändringar har det genomförts en statlig utredning om avskiljning av Trafikverket
ICT från Trafikverket. I december 2010 offentliggjordes
en utredning som föreslog att Trafikverket ICT kan separeras från Trafikverket utan att driftsäkerheten i järnvägstransportsystemet försämras.
Utredningen kom fram till att Trafikverket ICT som
avskiljd aktör skulle bidra i större omfattning till regeringens ITS- och bredbandsstrategier. Trafikverket ICT fick därefter i uppgift att utarbeta en handlingsplan där Trafikverket
ICT skulle vara avskiljningsbart per den 31 december 2011.
Under sommaren ändrade Trafikverket tidsplanen och
bedömde att en avskiljning skulle komma att ske tidigast vid
årsskiftet 2012/2013. Vi har därför justerat tidsplaner och
programupplägg för att Trafikverket ICT ska vara förberett
för en eventuell avskiljning senast den 1 januari 2013.
I slutet av september 2011 informerades medarbetarna på
Trafikverket ICT om att Trafikverket har beslutat att pröva
förutsättningarna för en försäljning av Trafikverket ICT till
en extern aktör. En försäljning förväntas kunna ske tidigast
i slutet av 2012. Både Trafikverkets och vår bedömning är att
en annan verksamhetsform än som resultatenhet inom
Trafikverket skulle ge Trafikverket ICT bättre möjlighet
att utvecklas i takt med marknaden.
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RISKER OCH RISKHANTERING

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Osäkerhet om framtida händelser är något som all
affärsverksamhet ställs inför. Framtida händelser kan
påverka verksamheten positivt eller negativt. Väl hanterade risker kan leda till möjligheter och ökat värde,
medan risker som inte hanteras rätt kan leda till incidenter och förluster. Förmågan att hantera risker är
därför en viktig del av styrningen och kontrollen av
Trafikverket ICT:s verksamhet.

I arbetet med att uppdatera affärsplanen har Trafikverket
ICT utfört en riskanalys mot de mål som tagits fram. Riskerna har då identifierats som potentiella händelser som gör
att vi inte når innebörden i våra fokusområden eller de mål
som är uppsatta för våra nyckeltalsområden. Under året har
Trafikverket ICT arbetat med att hantera dessa risker. De
mest väsentliga riskområdena presenteras nedan.

Det finns olika typer av risker i verksamheten. Finansiella
risker uppstår inom tillgångs- och skuldhanteringen. Operativa risker uppstår i den löpande verksamheten och är
relaterade till verksamhetens mål, till kritiska resurser
och till utformningen av manuella rutiner och systemstöd
för viktiga processer. Hanteringen av risker är integrerad i
verksamhetsplaneringens olika steg.

Teknikskiften
It- och telekommunikationssektorn är dynamisk och
kännetecknas av snabba teknikskiften där Trafikverket
ICT:s verksamhet påverkas av den snabba utvecklingen.
Våra tjänster har fokus på hög kvalitet och säkerhet vilket
står sig bra i den befintliga konkurrensen, såväl tekniskt
som prismässigt.

Riskhanteringsprocess

Arbetet med att identifiera och hantera risker bedrivs dels
i den löpande verksamheten, dels i de projekt som pågår
på Trafikverket ICT. Riskhanteringsprocessen samordnas
med processen för verksamhetsplanering och uppföljning. Riskerna hanteras genom prioritering av aktiviteter
som syftar till att begränsa eller minimera de risker som
bedöms vara mest allvarliga. Riskhanteringsarbetet styrs
utifrån Trafikverkets riktlinjer.
Trafikverket ICT har under 2011 intensifierat arbetet med
ett sammanhållet arbete för riskkontroll genom en funktion
som samordnar arbetet och följer upp att identifierade
risker åtgärdas. Riskkontrollfunktionen sammanställer
månadsvis en övergripande riskanalys som behandlas på
ledningsgruppens möten och i internstyrelsen.
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Marknadsrelaterade risker

Politisk risk
Politisk risk definieras som den affärsrisk som kan uppstå
till följd av politiska beslut. Det kan röra sig om förändrade
skatter, miljöavgifter, förändringar i miljölagstiftning och
tillståndsvillkor samt politiska målsättningar om infrastrukturens sammansättning. Denna typ av risk är svår
att förutse och gardera sig mot. Trafikverket ICT har därför en aktiv omvärldsbevakning och håller kontakt med
beslutsfattare inom relevanta områden.
Begränsad möjlighet att möta marknadens ökade prispress
Om Trafikverket ICT inte möter marknadens efterfrågan
kan det resultera i minskad lönsamhet och lägre tillväxt.
Det krävs därför kontinuerlig anpassning, effektivisering
och utveckling av tjänster.

Finansiella risker

Trafikverket ICT utsätts för finansiella risker i form av
marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisker. De finansiella riskerna bedöms som relativt låga. Trafikverket
ICT anlitar Trafikverkets centrala finansieringsfunktion
för samtliga placeringar av överskottslikviditet. Det innebär att de placeringsriktlinjer som Trafikverket fastställt
följs.
Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att verkligt värde på ett finansiellt instrument eller framtida kassaflöden från ett sådant
varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Det
finns tre typer av marknadsrisker: valutarisk, ränterisk
och andra prisrisker. Trafikverket ICT:s marknadsrisk
har identifierats som ränterisker på våra placeringar. Den
genomsnittliga räntan under året har varit 1,8 (2,3) procent. Räntekostnaderna var 15 (20) miljoner kronor.
Kreditrisk
Kreditrisk uppstår när en kund inte kan fullgöra sina
åtaganden och därmed orsakar Trafikverket ICT en kreditförlust. Vi fastställer kunders och låntagares kreditvärdighet i samband med avtalstecknandet.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att finansiering
inte alls kan erhållas, eller endast kan erhållas till kraftigt
ökade kostnader. Om Trafikverket ICT inte klarar av att generera interna medel för finansieringen av verksamheten
finns det risk för likviditetsbrist. Trafikverket ICT ska säkerställa stabila kassaflöden och ha hög disponibel likviditet
och hög soliditet.

RISKER OCH RISKHANTERING

Operationella risker

Operationella risker är risken för förluster till följd av icke
ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.
Medarbetarrisker
Trafikverket ICT har en långsiktig strategi för att säkerställa att vi attraherar och behåller personer med unik
kompetens genom strukturerad kompetensplanering
och ledar- och chefsutvecklingsprogram. Vi har under
2011 intensifierat arbetet med att erbjuda konsulter i
nyckelpositioner att övergå till tillsvidareanställning inom
Trafikverket ICT. Trots det finns det i tider av osäkerhet
en förhöjd risk att förlora kompetens.
Anläggningsrisker
Trafikverket ICT:s största anläggningsrisker är förknippade med driften av anläggningarna. Genom skadeförebyggande åtgärder, gott underhåll, utbildning, brandskydd,
framförhållning i förnyelse av anläggningarna samt goda
administrativa rutiner minimeras anläggningsriskerna.
För att minska riskerna för materialförluster har både
manuell och automatiserad övervakning införts som ett
led i de förebyggande åtgärderna.

har en sådan uppbyggnad arbetar vi med alternativa
nätplaneringslösningar, såsom att hyra alternativa framföringsvägar av andra nätägare eller lägga ny fiberoptisk
kabel. För att undvika kabelavgrävningar erbjuds vid grävarbeten en kabelanvisningstjänst där kablar och anläggningar märks ut.
Beroende av enskilda kunder
Förlust av större enskilda kunder ger kraftig negativ
påverkan på Trafikverket ICT:s omsättning, resultat och
organisation. Vi arbetar därför kontinuerligt med kundbearbetning och positionering. Under 2011 har en särskild
grupp för bearbetning av nya kunder tillsatts.
Miljörisker
Många verksamheter är föremål för de kostnader och
förpliktelser som miljörisker innebär. Brott mot miljölagstiftningar kan resultera i höga straffavgifter och negativ
publicitet. Miljöfrågor är en naturlig del av Trafikverket
ICT:s verksamhet och vi är sedan länge en miljövänlig
leverantör, som en del av Trafikverket.

Bristande möjligheter att avhjälpa avbrott eller annan störning,
såsom elavbrott
Tillgänglighet är en viktig aspekt för Trafikverket ICT:s
nätkunder. Trafikverket ICT arbetar med förebyggande
nätplanering som innebär att datatrafiken skickas med
dubbla framföringsvägar så att eventuella avbrott i näten
inte påverkar kundens funktion. Där nätstrukturen inte
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K ATARINA NORÉN

SVEN-GUNNAR BILLMAN

Ordförande

Arbetstagarföreträdare

Chef för Trafikverkets resultatenheter och medlem i Trafikverkets
direktion.

SEKO, facket för Service och
Kommunikation.

Tidigare 12 år i Vägverket och 3 år
i Banverket i olika ledande befattningar, varav 3 år i högsta ledningen för Banverket. Revisor vid
Ernst och Young och Bohlins revisionsbyråer.

Tidigare facklig förtroendeman i
mer än 10 år.
Utbildning: Teknisk gymnasieutbildning.
Invald: 2010

Utbildning: Civilekonom.

JAN ÅKE EKSTRÖM

BJÖRN SUNDBERG

Invald: 2010

Ledamot

Arbetstagarföreträdare

Vd i Jaunty Consult.

SACO-förbundet Trafik och
Järnväg.

Styrelseledamot i CityNet och
Avesta Teletjänst.

Tidigare elprojektör samt facklig
förtroendeman i mer än tio år.

Tidigare vd för TeleLarm, Telia
IT-Service och Colt Telecom,
marknadsdirektör på Telia samt
ledamot i Banverket Projekterings
och Banverket Telenäts internstyrelse.

SÖREN BELIN

KENT SCHULTZ

Invald: 2005

Ledamot
Vd i Interim Partner. Styrelseledamot i Brabizon Group (ordf.),
Corepro och i Cint USA Inc.

INTERNSTYRELSE

Självständig konsult i eget företag.
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Invald: 2009

Utbildning: Civilekonom och
civilingenjör.

Ledamot
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Utbildning: Ingenjör.

Tidigare partner i Interim Management Intl., vd i PA Consulting
Group/Ekonomisk Företagsledning och revisor i KF. Som konsult
ansvarig för ett stort antal projekt
för Banverket, Post- och telestyrelsen, Telia, Posten, Kinnevik,
Vattenfall och Volvo. Ledamot i
Banverket Telenäts internstyrelse.

Tidigare vd i Green Cargo och har
ingått i koncernledningen för SAS
och ASG Sweden. Är bland annat
koordinator för Future Rail Sweden och har varit verksam i transportbranschen de senaste 25 åren.
Utbildning: Ingenjör med vidareutbildning inom företagsekonomi.

Utbildning: Fil. pol. mag.

Invald: 2010

Invald: 2000

JENNIE MAGNUSSON
Ledamot
Verksjurist vid Trafikverkets
centrala funktion Juridik och
planprövning.
Tidigare verksjurist vid Banverket, jurist vid advokatbyrå samt
erfarenhet från domstol.

MATHIAS PERSSON
Ledamot
Chef för Trafikverkets centrala
funktion för it, med ansvar för
verkets samlade it-verksamhet.
Tidigare chef för Verksamhetsstöd, Beredskap och säkerhetsskydd samt för den administrativa
avdelningen i Banverket. Har
arbetat med informationsförsörjning på det militära högkvarterets
strategiavdelning.

Utbildning: Jur. kand.

Utbildning: Försvarshögskolan,
motsvarande MBA i stats- och
samhällskunskap.

Invald: 2011

Invald: 2007

HENRY NILSSON

KRISTER LINDVALL

Ställföreträdande chef för Trafikverket ICT och chef för affärsverksamheten

Operativ chef
Tidigare drift- och leveransansvarig på Logica mot bland
annat Stora Enso Sverige och
Systembolaget.

Tidigare 25 års erfarenhet inom it
och telekom på den svenska marknaden inom Ericsson, Digital
Equipment och Dotcom. Senast
försäljningsdirektör i TDC Sverige.

JAN FAHLÉN

Utbildning: Ingenjör och marknadsekonom.

Chef för Trafikverket ICT

Anställd: 2009

Tidigare chef för Banverkets trafikdivision, chef inom hälso- och
sjukvården och Försvarsmakten.

Jag har lång erfarenhet av att driva
affärsverksamhet och har arbetat med
både försäljning och affärsutveckling.

Utbildning: Officer, Försvarshögskolan.

Utbildning: Officer och dataingenjör, Högskolan Dalarna.
Anställd: 2007

CHRISTIN OTTERVALD
Ekonomichef
Tidigare lång erfarenhet inom
ekonomi och finans från näringslivet, bland annat från Verizon
Sweden, Xerox och Michelin.

BØRGE GRANLI

Programansvarig för
Avskiljningsprogrammet

Förändringsledare

Tidigare chef inom Expertstöd
och Samhälle, trafikdivisionen
och Beredskap och säkerhetsskydd
vid Banverket.

LEDNING

Utbildning: Officer, Försvarshögskolan.

ERIK A BJERNER

Anställd: 1999

Stabschef

Jag tycker om att arbeta strategiskt
och har en förmåga att se hur vi kan
förverkliga våra mål.

Utbildning: B.A. in PR and Business Communication, European
University i Bryssel.
Anställd: 2002
Jag har en helhetssyn på kommunikationens kraft i förändring och utveckling. Är en utpräglad doer, vilket bidrar
till dynamiken i våra diskussioner.

Tidigare avdelningschef för Trafikrestauranger.

Jag ser till att rätt kompetens finns tillgänglig vid rätt tillfälle i vår verksamhet. Jag antar utmaningar med en attityd av humanism och affärsmässighet.

Min strävan är nöjda kunder och nöjda
medarbetare för att nå en god lönsamhet.

HANS HAGEN

Personalchef

Anställd: 2006

Anställd: 2011

Jag målar upp bilden och pekar ut
riktningen. Jag tycker om att entusiasmera samt har lång erfarenhet från
olika verksamheter som jag tar med
mig i arbetet med att föra Trafikverket
ICT framåt.

ANETTE GRANBERG

Utbildning: Civilekonom med
inriktning organisation och
ledarskap, Högskolan Dalarna.

Utbildning: Ekonom, Stockholms
Universitet.

Anställd: 2003

Tidigare arbetat med försäljning
och marknadsföring på Eurosport
Television och som kommunikationschef på Banverket ICT.

Jag hittar mitt rätta jag i gränssnittet
mellan kund och leverantör. Jag känner
tillfredsställelse då jag levererar på rätt
tid till rätt kostnad och med rätt kvalitet.

GULL-BRITT EIDE

Tidigare 20 års erfarenhet av
chefspositioner som vd och direktör i 24SevenOffice, Crystone, Long
Distance Europé, NETnet, Tele2,
Motorola och Esselte System.
Utbildning: Officer.

Förändringsledare

Knuten till Trafikverket ICT: 2009

Tidigare lång erfarenhet av olika
chefspositioner som marknadschef, affärsområdeschef, divisionschef och vd.

Jag har stor förståelse för förändringsprocesser och vet att informerade
medarbetare kan förflytta berg.

Utbildning: Civilekonom marknadsekonomi, Handelshögskolan
Göteborg samt en brittisk MBA i
ledarskap.
Knuten till Trafikverket ICT: 2010
Att få företag och medarbetare att
växa genom att utveckla kompetenser
och ta vara på möjligheter så att uppsatta mål nås är stimulerande och
essentiellt.

EVA K ARIN ANDERSSON
Chef teknisk strategi
Tidigare chef inom försäljning och
marknad vid Banverket Telenät,
forskningsingenjör vid Chalmers
tekniska högskola.
Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Chalmers tekniska högskola.
Anställd: 1991
Jag är duktig på de tekniska aspekterna av vår verksamhet och vet vad
som krävs för att kunna leverera
tjänster till våra kunder.
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NÄR A SAMARBETE OPTIMER AR
INSATSERNA
Com Hems vision är ”att vara den självklara partnern för bekymmersfria kommunikations- och underhållningstjänster”.
– För att vi ska kunna leva upp till den visionen är det livsviktigt att
vi har ett nära samarbete med våra nätverksleverantörer, konstaterar
Krister Tånneryd, chef för drift- och kundservice vid Com Hem.
Med Trafikverket ICT har Com Hem kommit extra långt på
den fronten.
– Vi har lämnat det köp-säljförhållande som vi hade från början och
har numera en samarbetsmodell där vi delar mycket information med
varandra, berättar Krister.
Com Hem har varit tydliga med vilka önskningar de har. Dessa har
delats in i tre nivåer. Först en operativ nivå, sedan en taktisk nivå och
slutligen en strategisk nivå.
– Då är man uppe på managementnivå där Com Hems och
Trafikverket ICT:s ledning behandlar vad Com Hem vill ha på tre till
fem års sikt.

INKÖRDA I TANKESÄTTET
Sanningens ögonblick kommer när det uppstår ett fel. Enligt Krister
Tånneryd skiljer sig Trafikverket ICT från andra nätverksleverantörer i
hur man hanterar problemen.
– De är nu inkörda i vårt tänkesätt att snabbt lösa problem. Vi och
ICT har hela tiden slutkunden i fokus.
Com Hems egna tekniker åker alltid först ut om det inträffar en
incident.
– Efter en okulär besiktning informerar de Trafikverket ICT:s mannar
om läget så att man kan optimera insatsen.
Trafikverket ICT:s medarbetare har besökt Com Hems övervakningscentral och Com Hems tekniker har hälsat på hos Trafikverket ICT.
– Det har gett oss alla en förståelse över hur man arbetar i den
andra organisationen, vilket är mycket bra att veta om man vill få till
stånd ett effektivt samarbete, avslutar Krister Tånneryd.

” De är nu inkörda i vårt tänkesätt att snabbt lösa
problem. Vi och ICT har hela tiden slutkunden i fokus.”
KRISTER TÅNNERYD, COM HEM
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Internstyrelse och resultatenhetschefen för Trafikverket
ICT avger härmed årsrapport för verksamhetsåret
2011-01-01–2011-12-31. Samtliga belopp anges i miljoner
svenska kronor (mnkr) om inget annat anges. Uppgifter
inom parentes avser föregående verksamhetsår.

Verksamhet

Trafikverket ICT är en resultatenhet inom myndigheten
Trafikverket, organisationsnummer 202100–6297. Trafikverkets resultatenheter drivs affärsmässigt och är utsatta
för konkurrens. Trafikverket ICT utgör en väl avgränsad
enhet inom Trafikverket, där Trafikverket tillämpar en
beställar-utförarmodell.
Grunden för Trafikverket ICT:s förvaltningsuppdrag är
behovet av tele- och datakommunikation för en säker och
fungerande väg- och järnvägstrafik. Förhållandet mellan
Trafikverket ICT och Trafikverket medför både begränsningar och möjligheter i Trafikverket ICT:s agerande. Som
ägare utövar Trafikverket styrningen av Trafikverket ICT
genom ägarkrav och under så bolagsliknande former som
möjligt med staten som ägare. Trafikverket ICT har sitt
huvudkontor i Borlänge.
Under 2011 har ett kvalitetsarbete präglat den finansiella
rapporteringen inom Trafikverket ICT, vilket har medfört
förändrade och utvecklade rapporteringsrutiner.

Verksamhet och marknad

Trafikverket ICT är en av Sveriges ledande oberoende leverantörer av nätkapacitet. Trafikverket ICT levererar heltäckande it- och telekommunikationstjänster i hela Sverige
med transportsektorn som utgångspunkt. Genom tillgången till fibernätet garanteras också säkerheten i nätverket.
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Kontinuerlig automatiserad och fysisk övervakning sker
på alla punkter för att säkerställa att tjänsten är komplett.
För att ytterligare öka tillgängligheten och driftsäkerheten
i nätet erbjuds dubbla anslutningar. Det innebär att om en
koppling går sönder styrs datatrafiken automatiskt över
till den andra kopplingen.
Trafikverket ICT:s kunder är exempelvis transportsektorn, statliga bolag, myndigheter och verk, teleoperatörer och mediebolag.
Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden:
•

•

•

Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) –
Sammansatta tjänster för specifika verksamhetsbehov.
Affärsområdet levererar tjänster och verksamhetskunnande som effektiviserar och förenklar transporter. ITS
erbjuder bland annat tillämpade drifts- och kommunikationstjänster, övervakningstjänster och realtidtjänster för fordon, förare, personal och resenärer.
Cloud solutions and services (CSS) – Heltäckande itstöd för verksamheten. Affärsområdet levererar tjänster med helhetslösningar för it och kommunikation
såsom telefoni, kontorsapplikationer, mötestjänster
och konsulttjänster.
Nät och drift – Rikstäckande kommunikation säker nog
för att säkerställa kommunikation mellan tåg och trafikledning och därmed även för kunder med högt
ställda krav. Affärsområdet levererar telekommunikationstjänster i form av nätkapacitet i olika paketeringar
genom tillgången till ett rikstäckande fibernät. Trådbunden nätkapacitet skapas med hjälp av olika tekniker.
Tilläggstjänster som accesser, trådlös kapacitet och

konsultativa uppdrag kompletterar utbudet.
(Läs mer om Trafikverket ICT:s tjänsteerbjudande på
sidan 16.)

Förändringar på marknaden

ITS-marknaden är omogen till sin karaktär och präglas av stark tillväxt. Det samhälleliga intresset för ITSmarknaden har från politiskt håll utvecklats under året.
Utvecklingen drivs av både politiskt och miljömässigt
intresse. Det medför att stora delar av Trafikverket ICT:s
tjänsteutveckling inom ITS-området kopplas till hela den
multimodala transportsektorn.
Inom affärsområde CSS har marknaden under året haft
en ökad inriktning på molntjänster. Affärsområdet har
tydliggjort sitt erbjudande av molntjänster. Marknaden
präglas av låga marginaler, vilket medför att volymerna är
viktiga.
Trenden inom marknaden för nät- och driftstjänster är
ökad mobilitet. Denna utveckling har bidragit till att Trafikverket ICT har kompletterat erbjudandet om trådbunden
nätkapacitet med ett trådlöst alternativ. På marknaden pågår
en kraftig priserosion och behovet av nätkapacitet ökar.
(Läs mer om Trafikverket ICT:s marknad på sidan 12.)

Väsentliga händelser 2011

Verksamheten har under 2011 präglats av effektiviseringsarbetet som påbörjades under hösten 2010 och som är ett
resultat av sammanslagningen mellan Banverket ICT och
Vägverket IT. Syftet med effektiviseringsarbetet är att ta
till vara synergieffekterna mellan Banverket ICT och Vägverket IT.
Arbetet har till största delen genomförts inom avdelningen

EKONOMISK REDOVISNING

Produktion, där de största möjligheterna till effektivisering tidigare hade identifierats. Huvuddelen av effektiviseringen utgörs av konsultväxling och konsultavveckling
genom effektivare arbetssätt samt andra initiativ avseende exempelvis datorhallar och bättre avtalsvillkor.
Under året beslutade Trafikverket att arbetet med att förbereda Trafikverket ICT för en avskiljning skulle påbörjas. Målet med arbetet var att Trafikverket ICT till den
31 december 2011 skulle vara förberett för en avskiljning.
Detta innebar att ett stort avskiljningsprogram startade
inom flera områden i syfte att förbereda Trafikverket
ICT för ett avskiljt läge. Framförallt har det skett en uppbyggnad av den affärsdrivande verksamheten för att
stärka effektiviteten och konkurrenskraften. Därtill har
ett nyförsäljningsteam, en kundmottagning och en marknadsavdelning tillkommit under 2011. Arbetet har också
medfört mycket fokus på intern styrning och kontroll och
på att vidareutveckla interna processer och rutiner.

Nettoomsättning och resultat

Betydande kundprojekt

Rörelsegrensrapportering

Under året har ett stort antal kundprojekt tecknats, varav
två har varit av särskilt stor betydelse för Trafikverket ICT:
•
•

Ett treårigt ramavtal har tecknats med Trafikverket om
IKT-tjänster. Det säkrar en stor del av Trafikverket
ICT:s omsättning under de närmaste åren.
Förlängningsoption har tecknats med Transportstyrelsen, vilket säkrar Trafikverket ICT:s grundåtagande till
och med 2013, med gemensam ambition att förlänga
ytterligare två år. Dessutom har åtagandet utökats med
förvaltning av systemet för trängselskatt i Göteborg.

Trafikverket ICT:s nettoomsättning för 2011 uppgick till
1 384 (1 356) miljoner kronor. Av de totala intäkterna avsåg
915 (866) miljoner kronor intäkter hänförbara till Trafikverket och 469 (490) miljoner kronor intäkter hänförbara
till externa kunder.
Rörelseresultatet efter avskiljningskostnader uppgick till
154 (229) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,1 (16,9) procent. Det försämrade rörelseresultatet
beror dels på förseningen av den planerade kundbearbetningen, dels på kostnaderna för aktiviteter inom programmet för avskiljning, som uppgår till 36 miljoner kronor.
Positivt är att de bruttoeffektiviseringar som Trafikverket
ICT har genomfört sannolikt blir högre än vad som beräknades ursprungligen. Merparten av effektiviseringarna kommer dock att få effekt först under 2012, liksom kundbearbetningen.
Resultatet efter skatt uppgick till 147 (115) miljoner kronor.
Trafikverket ICT organiseras i tre affärsområden (rörelsegrenar): ITS, CSS och Nät och drift.
Nettoomsättningen för affärsområdet ITS uppgick till 738
miljoner kronor, jämfört med 676 miljoner kronor 2010. CSS
utveckling har varit stabil under året och affärsområdet
omsatte 437 (451) miljoner kronor. Nät och drifts nettoomsättning uppgick för 2011 till 206 (227) miljoner kronor.
En stor del av nettoomsättningen inom Nät och drift redovisas under affärsområdet ITS, där kapaciteten som Nät
och drift levererar ligger inbakad i tjänsterna.

Fördelning av intäkter per affärsområde, mnkr
CSS
Nät och drift
ITS
Övrigt
Totalt			

2010

2011

451

437

227

206

676

738

2

3

1 356

1 384

Investeringar under året

Under 2011 har Trafikverket ICT investerat 221 (212)
miljoner kronor i anläggningstillgångar. Investeringar i
infraanläggningar uppgick till 158 miljoner kronor, i
produktionshjälpmedel till 56 miljoner kronor och
i systemutveckling till 7 miljoner kronor.
Avskrivningarna av teleanläggningar och produktionshjälpmedel uppgick till 238 (228) miljoner kronor.

Kassaflödesanalys

Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
till 351 (366) miljoner kronor. Förändringen i rörelsekapitalet var -31 (-52) miljoner kronor, medan årets investeringar uppgick till 221 (212) miljoner kronor. Förändringen av årets kassaflöde är ett resultat av den
löpande verksamheten.
Trafikverket ICT:s banktillgodohavanden förvaltas av
Trafikverkets finansfunktion. Investeringsverksamheten
har ökat jämfört med tidigare år och ökningen utgörs av
drifthjälpmedel för att möjliggöra produktion av nya
tjänster. Totalt har tio tjänster utvecklats och börjat säljas
under 2011. Samtliga investeringar har finansierats med
egna medel. Ingen ökning av lån har skett. Amortering av
ett koncerninternt lån har skett under året.
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FEMÅRSÖVERSIKT

mnkr
Orderingång

2010

2009

2008

2007

729

517

E/T

E/T

E/T

1 384

1 356

951

822

814

Rörelseresultat

154

229

127

180

212

Resultat efter finansnetto

144

209

88

142

166

Rörelsemarginal, %

11,1

16,9

13,4

21,9

26,0

Nettoomsättning

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

Ett bra
kassaflöde
och en god
soliditet

2011

9,4

13,9

7,8

11

13,8

Räntabilitet på eget kapital, %

16,7

14,8

7,1

12,6

19,2

Soliditet, %

43,0

40,8

36,8

34,4

29,0

Genomsnittligt internt eget kapital

882

773

680

605

515

1 698

1 654

1 627

1 641

1 612

Investeringar

221

212

196

99

123

Antal tillsvidareanställda vid årets slut

496

410

3941)

243

230

Genomsnittligt sysselsatt kapital

1) 129 personer övertogs från Vägverket IT den 1 november 2009.
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Väsentliga risker och möjligheter

Under året har Trafikverket ICT arbetat intensivt med
att klargöra förutsättningarna för att verka och växa i en
konkurrensutsatt miljö. Utvecklingen påverkar Trafikverket ICT positivt och ger utrymme för framtida affärsmöjligheter.
Bland annat har en ny organisation för marknad, bearbetning av nya kunder och kundmottagning etablerats. För att
möta kunders behov pågår projekt inom tjänsteutveckling
och fokus ligger på att utveckla Trafikverket ICT:s erbjudanden. Den nya inriktningen under 2011, utöver att leverera
it- och telekommunikationstjänster, är säkerhet. Säkerhetserbjudandet börjar i datorhallar och finns sedan integrerat
i alla de olika tjänsteerbjudandena för att skapa trygghet för
kunden.
Trafikverket ICT:s förutsättningar på marknaden ser positiva ut. De risker som kan uppstå i verksamhetens omgivning
är sådana som har samma effekter på konkurrenter och samarbetspartners, såsom politiska förändringar och språngvis
teknisk utveckling.
Förutsättningarna för avskiljning aktualiseras under
våren 2012 i samband med att Trafikverket kommer att
tydliggöra avsikten med Trafikverket ICT:s framtid.
(Läs mer om Risker och riskhantering på sidan 34.)

Medarbetare

Under året har antalet anställda ökat med 86 personer, från
410 till 496. Ökningen av antalet anställda är bland annat ett
resultat av den tidigare nämnda konsultväxlingen. Den utgör
en del av det effektiviseringsprogram som startades under
2010 och avsåg växling från konsulter till anställda.
Sjukfrånvaron under 2011 uppgick till 2,1 procent. Det är
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en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år.
(Läs mer om Trafikverket ICT:s medarbetare på sidan 30.)

planen och avskiljningsarbetet från Trafikverket.
(Ytterligare information om internstyrelsen finns på
sidan 32.)

Miljöpåverkan

Förslag till disposition av årets resultat

Trafikverket ICT har under 2011 påbörjat en kartläggning av miljöarbetet genom att ta fram en miljöutredning.
Miljöutredningen utgör grunden till införandet av ett miljöledningssystem och certifiering av Trafikverket ICT enligt
ISO 14001.
Riktlinjer för miljöarbete kommer att utvecklas och kommer att komplettera den strategiska plattformen inom miljöansvar. Riktlinjerna ska tillsammans med miljömål, rutiner
och övrig dokumentation fylla miljöledningssystemet.
Miljömålen kommer att kontinuerligt följas upp för att
finna nya utvecklingsområden och ytterligare sätt att bidra
till ett hållbart samhälle.
(Läs mer om Trafikverket ICT:s miljöarbete i avsnittet
”Vi tänker grönt” på sidan 29.)
Trafikverket ICT bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet.

Internstyrelsens arbete under året

Trafikverket ICT leds av en internstyrelse som består av
åtta ledmöter. Ordföranden i internstyrelsen, chefen för
Trafikverkets resultatenheter, har beslutanderätt genom
delegering från Trafikverkets generaldirektör. Övriga ledamöter i internstyrelsen är rådgivande i förhållande till internstyrelsens ordförande.
Under året har ledamoten Charlotta Lindmark avgått och
ersatts av Jennie Magnusson. Internstyrelsen har haft åtta
möten under året, där de viktigaste frågorna var affärs-

Till ägarens förfogande står följande vinstmedel (tusen kronor):
Balanserat resultat

533 400

Årets resultat

147 400

Att disponera

680 800

Internstyrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:
Utdelning

36 850

Balanseras i ny räkning

643 950

Summa, tkr

680 800

Internstyrelsens motivering till föreslagen utdelning:
Trafikverket har en generell utdelningspolicy. Policyn innebär att utdelning ska lämnas när Trafikverket ICT har uppnått Trafikverkets långsiktiga krav på soliditet och utgår
då med 25 procent av årets resultat. Det långsiktiga kravet
på soliditet har ställts på 25 procent. Trafikverket ICT har
under 2011 uppnått en soliditet i nivå med kravet, och därför
föreslås utdelning enligt ovan.
Internstyrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar Trafikverket ICT från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, inte heller att fullgöra
erforderliga investeringar.

EKONOMISK REDOVISNING

RESULTATRÄKNING

mnkr

Not

2011

2010

2

1 384

1 356

– varav internt Trafikverket

915

866

– varav externt

469

490

-1 005

-1 024

379

332

Nettoomsättning

Kostnader för sålda tjänster

3,4

Bruttoresultat
Försäljningskostnader

3,4

-80

-61

Administrationskostnader

3,4

-145

-42

154

229

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

5

5

0

Finansiella kostnader

6

-15

-20

144

209

Resultat efter finansnetto
Bokslutsdispositioner

7

56

-52

Intern skatt på årets resultat

8

-53

-42

147

115

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING

mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar immateriella

Not

2011

2010

9
10

20
27

16
0

47

16

1 411
51
63
1 525
1 572

1 393
51
128
1 572
1 588

-

1

282
38
77
397

269
34
35
338

175
572
2 144

140
479
2 067

Summa immateriella anläggningstillgångar
Tele- och järnvägsanläggningar
Maskiner, inventarier och transportmedel
Pågående nyanläggningar materiella
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

11
12
13

Omsättningstillgångar
Pågående arbeten
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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14
15
16

EKONOMISK REDOVISNING

mnkr

Not

2011

2010

16
110
14
140

16
110
14
140

Fritt kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt kapital

534
147
681

447
115
562

Summa eget kapital

821

702

136
136

192
192

Avsättningar för pensioner

2

0

Summa avsättningar

2

0

782

848

INTERNT KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Internt kapital
Bundet kapital
Järnvägskapital
Internt eget kapital
Reservfond
Summa bundet kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver
Avsättningar

Långfristiga skulder

17

7

18

19

Långfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

-

3

782

851

Kortfristiga skulder
Förskott från externa kunder
Leverantörsskulder

20

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA INTERNT KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda panter och ansvarsförbindelser

21

3

8

197

193

116

60

87

61

403

322

2 144

2 067

Inga

Inga

ÅRSRAPPORT TRAFIKVERKET ICT 2011

| 45

EKONOMISK REDOVISNING

KASSAFLÖDESANALYS

mnkr

Not

2011

2010

144

209

238

227

0

-18

382

418

-58

-95

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet med mera
Internt betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

22

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar (ökning - )
Förändring av skulder (ökning + )

27

43

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

-31

-52

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

351

366

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av inventarier

-35

-18

-186

-195

0

-

-221

-213

Amortering av skuld

-67

-66

Utbetald utdelning

-28

-12

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-95

-78

35

75

140

65

Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
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Kursdifferens i likvida medel

-

-

Likvida medel vid årets slut

175

140

EKONOMISK REDOVISNING

NOTER
NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Grund för upprättande av rapporten
Trafikverket ICT:s årsrapport är upprättad i enlighet med förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, förordning
(2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. Förordningen om myndigheters
bokföring motsvarar bokföringslagen och förordningen för årsredovisning och budgetunderlag motsvarar årsredovisningslagen, men de är
anpassade till de särskilda förutsättningar som gäller för statliga myndigheter och affärsverk.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående
år om inte annat anges.		
Intäktsredovisning
Intäkterna redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer att tillgodogöras Trafikverket ICT och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till verkligt värde, det
vill säga till försäljningsvärde med hänsyn tagen till eventuella rabatter
och skatter exklusive mervärdesskatt.
It-nät, drifts- och tjänsteintäkter
Trafikverket ICT:s intäkter utgörs till stor del av ersättningar från fasta
ramavtal som är tecknade med nyckelkunder från offentlig sektor.
Intäkterna från dessa ramavtal innehåller fasta nät- och tjänsteintäkter, som intäktsförs linjärt över den leveransperiod som de avser att
täcka enligt ramavtalet. Rörliga arvoden för uppdrag och tjänster
intäktsförs när arbetet utförts. Intäkter för nättjänster utgörs vanligen
av abonnemang som intäktsförs linjärt över den period som tjänsten
avser att täcka. Övriga intäkter från CSS-tjänster och ITS-tjänster
intäktsförs i samband med att tjänsterna tillhandahålls.
Statligt stöd
Trafikverket ICT får statligt stöd för anställda med nystartsjobb.
Stödet intäktsförs mot den kostnad som det avser att täcka.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består huvudsakligen av ränteintäkter på banktillgodohavanden och redovisas i den period där de uppstår. Finansiella
kostnader består huvudsakligen av räntekostnader för interna lån upptagna för investeringar i anläggningstillgångar. Räntekostnaden redovisas i den period den hänför sig till. All finansiell hantering av lån och
placering av likvida medel sker centralt via Trafikverkets finansfunktion. Inom Trafikverket tillämpas särskild internränta. Internränta utgår
från aktuell reproränta med visst påslag.
Skatt
Inom Trafikverket tillämpas internskatt för resultatenheterna. Internskatten anpassas efter aktuella bolagsskattesatser som föreskrivs i
svensk skattelagstiftning.
Syftet med internskatt är att marknadsanpassa resultatenhetens
årsrapport så att enheten kan verka under bolagsliknande former.
Anläggningstillgångar
En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande
bruk eller innehav. Inom Trafikverket ICT redovisas anskaffade anläggningstillgångar för användning i den egna verksamheten till anskaffningsvärde.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
kommer resultatenheten till godo samt att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella anläggningstillgångar som utvecklats och anskaffats redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar

kommer resultatenheten till godo samt att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Utgifter för reparationer och underhåll redovisas som kostnad
i den period de uppstår. Som underhåll avses arbeten som erfordras
för att anläggningstillgången ska kunna användas på avsett sätt, men
som inte ökar dess prestanda eller uppenbart utökar dess livslängd.
Pågående nyanläggningar
Pågående nyanläggningar avser i huvudsak anläggningsinvesteringar
under uppförande. Värderingen av pågående nyanläggningar sker utifrån nedlagda kostnader.
Avskrivningar
Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas linjärt enligt en systematisk plan utifrån nyttjandeperiod, baserat på tillgångarnas
anskaffningsvärde. För anläggningstillgångar anskaffade under året
beräknas avskrivningar från anskaffningstillfället eller när anläggningarna är färdiga att tas i bruk. Avskrivningstiderna har fastställts efter
bedömning av tillgångarnas ekonomiska och tekniska livslängd inom
följande intervall:
Immateriella anläggningstillgångar
Järnvägsanläggningar
Telefonanläggningar (MobiSIR)
Maskiner, inventarier och transportmedel

3–5 år
20 år
3–20 år
3–5 år

Nedskrivningar
En anläggningstillgång skrivs ned om den på balansdagen har ett lägre
värde än det värde tillgången togs upp till vid anskaffningen, med
avdrag för avskrivningar, om värdenedgången kan antas vara bestående. Finns det inte längre skäl för nedskrivningen återförs nedskrivningen. Nedskrivningar och återföringar redovisas i resultaträkningen.
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NOTER
NOT 1

FORTS. REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

Utrangeringar
Det redovisade värdet för en anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen när tillgången utrangeras eller avyttras. Vinst eller förlust
vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag
för direkta försäljningskostnader.
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det värde som är lägst av anskaffningsvärde och verkligt värde på balansdagen. Reservering för osäkra
fordringar tas upp till det belopp som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt. Kundfordringar redovisas med nettovärde efter
reservering för eventuella förluster. Redovisat nettovärde av kundfordringar återger det belopp som förväntas vara möjligt att återvinna utifrån de omständigheter som är kända på balansdagen. Respektive
uppdragsansvarig bedömer kontinuerligt förfallna kundfakturor tillsammans med ekonomiavdelningen. Reservering görs för fakturor i de
fall uppdragsansvarig bedömer att det finns uppenbar risk för kundförlust eller vite.
Likvida medel
Likvida medel innefattar kassa och banktillgodohavanden. Placering
av likvida medel hanteras centralt via Trafikverkets internbank.
Internt kapital
Trafikverket ICT:s interna kapital är uppdelat på bundet kapital och fritt
kapital. Bundet kapital består av järnvägskapital, internt eget kapital
och reservfond. Det fria kapitalet är uppdelat på balanserad vinst och
årets resultat. Syftet med internt eget kapital är att marknadsanpassa
resultatenhetens årsrapport så att enheten kan verka under bolagsliknande former.
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Obeskattade reserver
De belopp som har avsatts till periodiseringsfonder är koncerninterna
avsättningar inom Trafikverket. Detta sker utifrån de principer som
gäller enligt gällande skattelagstiftning. Syftet med koncerninterna
avsättningar är att marknadsanpassa resultatenhetens årsrapport så
att enheten kan verka under bolagsliknande former.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en legal eller
informell förpliktelse som följd av en inträffad händelse under räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, om det är sannolikt att det krävs
ett utflöde av resurser för att reglera förpliktelsen, men beloppet eller
tidpunkten när det ska ske är oviss. Avsättning görs för ersättning till
personal som erbjudits förtida pensionering när Trafikverket ICT har
beslutat om detta.
Skulder
Skulder värderas till anskaffningsvärdet om inget annat anges.
Placering av lån hanteras centralt via Trafikverkets finansfunktion.
Investeringar i anläggningstillgångar finansieras via lån eller med egen
intern finansiering.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt den växelkurs
som gäller på balansdagen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar, vilket innebär att det kan förekomma avvikelser jämfört med
förändring av enskilda poster i balansräkningen. Kassa och banktillgodohavanden klassificeras som likvida medel.

Utdelning
Utdelning till ägaren redovisas som skuld i de finansiella rapporterna
i samband med att årsrapporten undertecknas.
Händelser efter balansdagen
Händelser som inträffar efter balansdagen fram till den dag då de
finansiella rapporterna fastställs benämns som händelser efter balansdagen. Information om dessa lämnas i förvaltningsberättelsen och i
not. Dessa händelser kan vara av två skilda slag. Då en händelse bekräftar de förhållanden som förelåg på balansdagen justeras beloppen i de
finansiella rapporterna. Vid en händelse som indikerar förhållanden
som har uppstått efter balansdagen justeras inte beloppen i de finansiella rapporterna. Upplysningar lämnas om alla väsentliga händelser
efter balansdagen.
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NOTER
NOT 2

NOT 3

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING
per affärsområde

Intäkter
mnkr

RÖRELSEKOSTNADER

mnkr

2011

2010

Kostnad för sålda tjänster

1 005

1 024

Försäljningskostnader

2011

2010

Affärsområde ITS

738

676

Administrationskostnader2

Affärsområde CSS

437

451

Summa

Affärsområde Nät och drift

206

227

2)

3

21

1 384

1 356

Övrig nettoomsättning
Summa nettoomsättning
Extern omsättning

469

490

6

9

– varav tjänsteexport
1) Avser reglering av kostnader för sammanslagning med Vägverket IT.

AFFÄRSOMRÅDE INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM
OCH TJÄNSTER, ITS 		
Affärsområdet levererar tjänster och verksamhetskunnande som
effektiviserar och förenklar transporter, inom området ITS erbjuds
bland annat tillämpade drifts- och kommunikationstjänster,
övervakningstjänster och realtidstjänster för fordon, förare, personal
och resenärer.

80

61

145

42

1 230

1 127

I administrationskostnader ingår kostnader för:

mnkr

2011

2010

Avskiljningskostnader

36

-

Utvecklingskostnader

43

-

Övriga kostnader

66

42

145

142

Summa

Bland övriga kostnader ingår ersättning till revisorer enligt följande:
PWC, revisionsuppdrag
PWC, revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget
Summa

0,2

0,2

-

-

0,2

0,2

AFFÄRSOMRÅDE CLOUD SOLUTIONS AND SERVICES, CSS		
Cloud solutions and services levererar tjänster med helhetslösningar
för it och kommunikation såsom telefoni, kontorsapplikationer, mötestjänster och konsulttjänster.
		
AFFÄRSOMRÅDE NÄT OCH DRIFT			
Affärsområdet levererar telekommunikationstjänster i form av
nätkapacitet i olika paketeringar genom tillgången till ett rikstäckande
fibernät. Trådbunden nätkapacitet skapas med hjälp av olika tekniker.
Tilläggstjänster som accesser och trådlös nätkapacitet och konsultativa uppdrag kompletterar utbudet.
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NOTER
NOT 4
PERSONALUPPLYSNINGAR
Löner till personal och ersättningar till internstyrelsens
externa ledamöter
mnkr

2011

NOT 4
FORTS. PERSONALUPPLYSNINGAR
Sjukfrånvaro i procent
2010

Löner och ersättningar3
Löner till personal

209

182

Sociala kostnader

102

84

33

25

0,04

0,04

– varav pensionskostnader
Externa ledamöter i internstyrelsen4

3) Ersättningar till anställda består av fasta löner till personal, sociala kostnader och
pensionskostnader. Trafikverket ICT:s åtagande för de anställdas pensioner tas upp i sin
helhet i Statens pensionsverk (SPV).
4) För anställda inom Trafikverket utgår inga arvoden för deltagande i internstyrelser.
Inom Trafikverket ICT ingår inga rörliga ersättningar, samtliga belopp är angivna exklusive
sociala avgifter respektive löneskatt.

			
Medeltal anställda och antal tillsvidareanställda med
fördelning på män och kvinnor
Medeltalet anställda
– varav tillsvidareanställda
Män, tillsvidareanställda
Kvinnor, tillsvidareanställda

2010

444

416

338
100

20105

2,1

2,7

Total sjukfrånvaro
– varav andel sammanhängande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

28,5

46,2

Män

1,6

2,1

Kvinnor

3,9

4,6

Sjukfrånvaro fördelad efter kön

Sjukfrånvaro fördelad efter ålder
Anställda som är 29 år och yngre

6

2,5

Anställda som är mellan 30 och 49 år

1,7

2,8

Anställda som är 50 år och äldre

2,4

2,4
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0

Övriga ränteintäkter

2

0

Summa

5

0

2011

2010

7

Räntekostnader interna lån

15

20

Övriga finansiella kostnader

0

0

15

20

Summa

7) Avser räntekostnader på interna lån för teleanläggning MobiSIR och TAM.

OBESKATTADE RESERVER
2011

2010

Ingående avsättning

192

140

2010

Årets avsättning

0

52

Män Kvinnor

Årets upplösning

-56

0

Summa

136

192

2011
Män Kvinnor

FINANSIELLA KOSTNADER

mnkr

mnkr

Ledamöter i internstyrelsen

6

2

6

2

Ledande befattningshavare6

5

5

6

3

6) Med ledande befattningshavare avses resultatenhetschefen och de personer som ingår
i ledningsgruppen.
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2010

3

NOT 7

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare, på balansdagen

312

2011

Ränteintäkter från banktillgodohavande

NOT 6

408

FINANSIELLA INTÄKTER

mnkr
2011

5) I redovisning av sjukfrånvaro för 2010 avses perioden april–december. Detta på grund
av Trafikverkets bildande den 1 april 2010.

2011
438

NOT 5

NOT 8

INTERN SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

mnkr

2011

2010

Aktuell intern skatt

53

42

Summa

53

42

EKONOMISK REDOVISNING

NOTER
NOT 9

NOT 11

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

mnkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerad avskrivning
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

2011

2010

27

9

8

18

35

27

-10

-9

-5

-2

-15

-11

20

16

TELE- OCH JÄRNVÄGSANLÄGGNINGAR

mnkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

mnkr

2011

2010

Under året nedlagda kostnader

27

0

Utgående anskaffningsvärde

27

0

2010

6

13

2011

2010

1 280 1 277
30

3

1 083 1 077

1 310 1 280

Ingående ackumulerad avskrivning

-812

-768

-429

-363

-39

-44

-67

-66

-851

-812

-496

231

265

814

Årets avskrivningar8
Utgående planenligt restvärde

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR IMMATERIELLA

2011

1 077 1 064

MobiSIR
telefonianläggningar

Utgående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerad avskrivning
NOT 10

Opto- och
kopparkabel

Tekniska
anläggningar

2011

2010

2 028 1 899
186

129

2 214 2 028

Totalt

2011

2010

4 385 4 240
222

145

4 607 4 385

-1750 -1660 -2 991 -2 791
-98

-90

-205

-200

-429 -1 848 -1 750 -3 196 -2 991
851

366

278

1 411 1 393

8) De anslagsfinansierade SIR-anläggningarna (telefonianläggningarna MobiSIR) förvaltas på uppdrag av Trafikverket och avskrivningen och räntan redovisas i
Trafikverket ICT:s resultaträkning. För täckning av dessa kostnader erhåller Trafikverket ICT ett motsvarande bidrag som redovisas som intäkt.

De pågående projekten avser bland annat utveckling av nya it-tjänster
och it-strukturer.
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EKONOMISK REDOVISNING

NOTER
NOT 12

MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL

mnkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Övertagande av pc från
Banverket Produktion

2011

2010

215

149

29

64

NOT 14
mnkr

159

Kundfordringar inom staten

32

43

Övriga kortfristiga fordringar

Kundfordringar övriga externa

71

68

Summa

0

2

Avgår osäkra kundfordringar

0

Utgående anskaffningsvärde

Summa

230

215

-164

-138

-28

-24

Övertagande av pc från
Banverket Produktion
Utrangering av anläggning
Utgående avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

NOT 13

-2

13

0

-179

-164

51

51

Ingående anskaffningsvärde
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda omfördelningar
Utgående anskaffningsvärde
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-1

-1

282

269

2011

2010

1

1

Osäkra kundfordringar
mnkr
Osäkra kundfordringar vid årets början
Under året konstaterade kundförluster
under året

Momsfordran

NOT 16

2011

2010

128

143

157

130

-222

-145

63

128

2011

2010

38

34

0

0

38

34

FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

mnkr

2011

2010

Förutbetalda kostnader

59

35

Upplupna intäkter

18

0

Summa

77

35

-1

0

Under året återförda kundfordringar

0

0

Under året nya osäkra kundfordringar

1

0

Summa utgående balans

NOT 17

1

1

mnkr

INTERNT KAPITAL
Bundet internt kapital
Internt
kapital

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR MATERIELLA

mnkr
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0

mnkr

2010

180

-14

Årets avskrivningar

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

2011

Kundfordringar internt Trafikverket

Försäljningar och utrangeringar
Ingående ackumulerad avskrivning

NOT 15

KUNDFORDRINGAR

Bokfört värde
vid årets början

110

Reserv- Järnvägs
fond
kapital

14

16

Utdelning
Årets resultat
Bokfört värde
vid årets slut

110

14

16

Fritt internt kapital
Balanserat
resultat

Årets
vinst

Summa

562

702

-28

-28
147

147

534 147

821

EKONOMISK REDOVISNING

NOTER
NOT 18

NOT 21

AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

mnkr

2011

2010

Ingående avsättning

0

0

mnkr

Årets pensionskostnad

2

0

Summa utgående balans

2

0

I posten Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser ingår de åtaganden som
Trafikverket ICT har iklätt sig om utbetalning av förtida pensioner. Det återstående åtagandet vid årets slut har redovisats som utgående balans enligt ovan.

NOT 19

Långfristiga interna skulder till Trafikverket9
Övriga långfristiga skulder
Summa utgående balans

2011

2010

782

848

0

3

782

851

9) Avser intern skuld gällande teleanläggning MobiSIR och TAM.

NOT 20

2011

2010

Förutbetalda hyror

36

32

Upplupna löner

41

25

Upplupna utgiftsräntor

1

2

Övrigt

9

2

87

61

2011

2010

Avskrivningar

238

227

Summa utgående balans

238

227

Summa utgående balans

LÅNGFRISTIGA SKULDER

mnkr

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 22

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE
INGÅR I KASSAFLÖDET

mnkr

LEVERANTÖRSSKULDER

mnkr
Leverantörsskulder internt Trafikverket
Leverantörsskulder inom staten

2011

2010

46

40

3

10

Leverantörsskulder externa

148

143

Summa utgående balans

197

193
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EKONOMISK REDOVISNING

INTERNSTYRELSENS BESTYRKANDE
Borlänge den 14 mars 2012

Katarina Norén
Ordförande

Jan Fahlén
Chef för Trafikverket ICT

Kent Schultz

Jan Åke Ekström

Mathias Persson

Sören Belin

Jennie Magnusson

Björn Sundberg *

Sven-Gunnar Billman*
				

*) Ledamot utsedd av arbetstagarorganisationen.
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RAPPORT FRÅN OBEROENDE REVISOR

RAPPORT FRÅN OBEROENDE REVISOR

Vi har reviderat årsrapporten för Trafikverket ICT för räkenskapsåret 2011. Trafikverket ICT:s årsrapport ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 39-54.

Företagsledningens ansvar för årsrapporten

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta årsrapporter som ger en rättvisande bild enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning, Förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga
delar av årsredovisningslagen, och för den interna kontroll
som företagsledningen bedömer är nödvändig för att upprätta årsrapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsrapporten på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.

Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsrapporten. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsrapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsrapporten för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i företagsledningens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande

presentationen i årsrapporten.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning ger årsrapporten en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Trafikverket ICT:s finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Förordningen
(2000:605) om årsredovisning, Förordningen (2000:606)
om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av
årsredovisningslagen.
Borlänge den 15 mars 2012
PricewaterhouseCoopers AB
Helena Rystedt
Auktoriserad revisor
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NEUTR AL LÖSNING PÅ AVREGLER AD
MARKNAD
När marknaden för fordonsbesiktningar öppnades för konkurrens
måste det skapas en fungerande it-infrastruktur för den elektroniska
rapporteringen från besiktningsföretagen samt för registerhållningen. Transportstyrelsen anlitade Trafikverket ICT för att utveckla
den infrastruktur som behövdes. Statligt ägda Svensk Bilprovning AB,
hade sedan tidigare en väl fungerande lösning för rapporteringen.
Men nu gällde det för Trafikverket ICT att bygga en infrastruktur som
var generellt utformad.
– Det var viktigt att se till så att it-lösningen inte skapar höga
inträdesbarriärer för mindre företag som vill in på den här nya
marknaden, berättar Joakim Schütt, som arbetar med design inom
Trafikverket ICT.

MÅSTE AGER A SNABBT
Innan omregleringen hade Svensk Bilprovning ett system där de på
bara 300 millisekunder kunde få svar på en fråga.
– I den generella lösningen fanns ingen teknisk möjlighet att uppnå
den prestandan. Men genom att vi lärde medarbetarna hos Svensk
Bilprovning hur de kunde arbeta effektivt i den nya it-miljön fick de
tillgång till ett system som i stort sett är lika bra och ur flera aspekter
bättre än deras gamla, berättar Joakim.
Efter provkörning i en prototyp var det så dags att sjösätta den nya
infrastrukturen som Trafikverket ICT också sköter driften och förvaltningen av.
– En svårighet i det här projektet var att finna alla saker som behövde övervakas. Vi har lyckats skapa en stabil driftsnivå och i dag får
vi in ett larm redan innan något allvarligt hänt, säger Joakim Schütt
och inflikar att detta är ett av de största projekten som genomförts
inom Trafikverket ICT där det handlat om att bygga upp ett system
som är i drift dygnet runt.

” En svårighet i det här projektet var att finna alla saker som
behövde övervakas. Vi har lyckats skapa en stabil driftsnivå
och idag får vi in ett larm redan innan något allvarligt hänt.”
JOAKIM SCHÜTT, TRAFIKVERKET ICT

ORDLISTA OCH DEFINITIONER
CaaS - Computing-as-a-service – tjänst som har servrar och lagring i
molnet.
Ethernet - Gränssnittsprotokoll för enhetlig överlämning mellan transportnät (WAN) och lokalt nät (LAN).
Funktionslösning - Funktion kan definieras som ”bestämd uppgift för ett
visst syfte”. Lösningen kan bestå av en mängd olika tjänster.
IKT - Beteckningen IKT (informations- och kommunikationsteknik) används i stället för it då man särskilt vill betona telekommunikationens roll.
It, informationsteknik, är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter
som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.
Informationssäkerhet - Bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information.
IP - IP, internetprotokollet, är det grundläggande protokollet (regler) för
all kommunikation på internet. Protokollet används även i slutna nät som
inte är en del av internet.
ITS - Med ITS (intelligenta transportsystem och tjänster) menas användning av informations- och kommunikationsteknik inom transportområdet.
ITS omfattar alla trafikslag och samtliga delar av transportsystemen:
fordon, infrastruktur, användare och den omgivande miljön.
Klient - Ett program som lägger över arbetsuppgifter på ett annat program, servern. En klient är egentligen alltid ett program, men ofta
kallas den dator som kör klientprogrammet för klient.
LAN - Lan (local area network), är ett lokalt datornät som kopplar
samman persondatorer i samma rum eller samma byggnad. De delar på
gemensamma resurser som databaser och skrivare.
MobiSIR - Operatörsnamnet på det svenska GSM-R-nätet. GSM for
Railways är ett GSM-nät anpassat för järnvägen och den gemensamma
standarden för Europas järnvägsförvaltningar för radiokommunikation på
järnväg.

Molnet - Molnet ett samlingsnamn för framtidens it-leveranser av
program- och kapacitetstjänster: CaaS, PaaS, SaaS med flera. Molnbaserade leveranser syftar till att ge skalbarhet, det vill säga de kan
anpassas vid behov, vad gäller användning, kapacitet och betalningsmodeller. Många funktioner/program som kan användas med hjälp av
webbläsare och internet är en vanlig accessmetod till dessa tjänster.

signaler i körläge. De anmäler att tåget har kommit in till stationen och de
godkänner att tåget får fortsätta till nästa station - allt via telefonkontakt.
TAM står för TågAnMälningssträcka.

PaaS - Platform-as-a-service – Plattformstjänster som tjänst. PaaS är
nivån mellan SaaS och CaaS. PaaS innehåller datorkraft, operativsystem
och programvara, till exempel webb och databas.

Trafikinformation - Elektroniskt distribuerad information till system och
tekniska plattformar avsedda för transportsystemet.

Plattform - Plattform är det som man bygger på när man utvecklar itprodukter. En plattform kan vara en datortyp, ett operativsystem, en databas eller en så kallad miljö.
Print - To print - att skriva ut, göra en utskrift.
SaaS - Software-as-a-service – program/tillämpningar som hyrs ut.
SDH - SDH är en teknik för dataöverföring i optiska fibernät; hastighet
maximalt 10 Gbit per sekund. SDH är en internationell standard som
används överallt utom i USA, där motsvarande standard heter Sonet.
Servicedesk - En kontaktyta mellan tjänsteleverantören och användarna.
En typisk servicedesk hanterar incidenter, frågor och beställningar och
ansvarar dessutom för kommunikationen med användarna.
SIR-anläggningar - De anslagsfinansierade anläggningar, torn och master, liksom annan teknisk utrustning för MobiSIR som Trafikverket ICT
förvaltar på uppdrag av Trafikverket.
SMART - En förkortning av Smart användning av redundanta datormiljöer. Syftar till att konsolidera och modernisera våra datorhallar och
vår it-miljö.
TAM-bana - Ungefär en tredjedel av den svenska järnvägen är TAMbanor. På dessa banor tillgodoses säkerheten manuellt, genom tågklarerare som på stationerna handgripligen lägger om växlar och ställer

Tillgänglighet - Informationstillgångar ska kunna utnyttjas i förväntad
utsträckning inom önskad tid.

WAN - WAN (wide area network), är ett datornät som är större än ett
lokalt nät.
Virtualisering - En teknik att fördela en enda dators resurser på flera
samtidiga tillämpningar.
Våglängder - Teknik som ökar kapaciteten i optiska fiberkablar.

FINANSIELLA DEFINITIONER
Genomsnittligt internt eget kapital - Medeltal av redovisat eget kapital.
Personalomsättning - Antal medarbetare som slutat under året i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda.
Avkastning på eget kapital - Årets resultat efter skatt i förhållande till
genomsnittligt internt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital - Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Rörelsemarginal - Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.
Soliditet - Eget kapital inkl. 73,7 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen.
Sysselsatt kapital - Balansomslutning minskad med icke räntebärande
skulder.
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