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Generaldirektören har ordet

Generaldirektören har ordet

I Trafikverkets förslag understryks 
vikten av att vårda den infrastruktur vi 
har och att använda den mer effektivt. Vi 
föreslår också ny- och ombyggnader av 
infrastruktur för att utveckla samhäl-
let samt för att utveckla nya lösningar. 
Trafikverket vill naturligtvis öka kapaci-
teten inom den svenska infrastrukturen, 
och investeringar är en del i det. Men 
dagens brister kan inte byggas bort, utan 

jag menar att det krävs en kombination 
av många typer av åtgärder som Tra-
fikverket och andra i samhället behöver 
arbeta gemensamt med.

De önskemål, krav och behov av 
infrastrukturåtgärder som man har be-
skrivit på olika håll i landet är betydligt 
större än de resurser Trafikverket har. 
Därför har vi gjort kraftfulla priorite-
ringar i planarbetet. I första hand har 

drift- och underhållsåtgärder priorite-
rats samt åtgärder för att avhjälpa brister 
i transportsystemet.

Den svenska järnvägen är i behov av 
upprustning. Trafikverket har därför 
i planförslaget beskrivit ett alternativ 
som innebär en snabbare upprustning av 
järnvägsnätet under planperioden. Detta 
innebär att det behövs mer anslagsmedel 
under de första åren, eftersom vi beräk-
nar att de banavgifter som utgör en bety-
dande del av finansieringen ökar succes-
sivt under planperioden. Även drift och 
underhåll av vägarna bör prioriteras så 
att dessa inte försämras på sikt. 

Den senaste tiden har det varit en 
debatt om järnvägens underhåll och 
säkerhet. Jag vill understryka att vi ser 
allvarligt på de händelser som inträffat, 
liksom de uppgifter som förekommit 
om säkerhetsbrister. Varje olycka eller 
tillbud är en för mycket. Vi får aldrig 
äventyra säkerheten. Järnvägen har hög 
säkerhet, men den kan naturligtvis alltid 
bli bättre. Därför har jag beslutat om 
ytterligare ett åtgärdsprogram som ska 
stärka järnvägens säkerhet och under-
håll.

Resultat 2013
Under 2013 startade Trafikverket ett 
särskilt säkerhetsår. Fokuseringen på 
säkerhet ska bidra till att våra trafiksä-
kerhetsmål för 2020 nås, både på järnväg 
och väg. Säkerhetsåret ska också bidra 
till att vi når målet noll olyckor på våra 
arbetsplatser. Alla har ett ansvar för 
säkerheten och alla kan också bli bättre 
i sitt säkerhetstänkande. Det är tillsam-
mans vi kan höja säkerheten och nå den 
självklara nollvisionen – inga dödade i 
trafiken och inga olyckor och tillbud i 
våra anläggningar.

Trafiksäkerheten på väg har under 
året haft en gynnsam utveckling. Tyvärr 
gäller detta inte på järnvägssidan; där 
syns inte några trendmässiga förbätt-
ringar på samma sätt som på vägsidan. 
Åtgärder mot självmord är därför högt 
prioriterade, eftersom självmord står för 
en stor andel av dödsfallen på järnvägen.

Under 2013 har person- och lastbils-
trafiken på det statliga vägnätet ökat nå-
got. Antalet resenärer inom flygtrafiken 

en stor del av 2013 har präglats av Trafikverkets arbete med att ta fram 
förslaget till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Planför-
slaget har tagits fram i en givande samverkan med kommuner, närings-
liv, regionala företrädare och andra myndigheter. Förslaget till plan över-
lämnades till regeringen i juni, och har sedan remissbehandlats. 
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har också fortsatt öka under 2013, både 
för inrikes- och utrikestrafik. Även järn-
vägstrafiken har ökat totalt under 2013. 
Godstrafiken, både inom järnväg och sjö-
fart, dras dock fortfarande med problem 
med sviktande volymer, främst bero-
ende på rådande konjunkturläge. Trots 
ökande järnvägstrafik har punktligheten 
blivit bättre över tid. Det är glädjande att 
vi går åt rätt håll, men det är en lång väg 
att gå innan målen nås fullt ut. Mycket 
arbete återstår för Trafikverket och hela 
järnvägsbranschen. 

Både energianvändningen och utsläp-
pen av växthusgaser från transportsys-
temet har återigen minskat under 2013. 
Trenden med minskade utsläpp började 
redan 2007. Generellt går utvecklingen 
inom miljöområdet dock långsamt och 
det kommer att krävas nya lösningar för 
att transportsektorn ska nå sina långsik-
tiga mål.

Trafikverkets arbete för att vara en 
attraktiv arbetsgivare har lett till flera 
utmärkelser under året. Vårt resultat i 
Karriärbarometern ledde till utmärkel-
sen ”raket” och topp 50 bland ”Sveriges 
bästa arbetsgivare”. Trafikverket har 
också fått ST:s pris som drömarbetsgi-
vare hos unga. 

Under året har vi bedrivit ett syste-
matiskt jämställdhetsarbete. Det har 
gett bättre underlag för tillsättningar 
och bidragit till att Trafikverket har 
kunnat rekrytera fler kvinnor till le-
dande befattningar och att vi har kunnat 
göra särskilda insatser i lönerevisionen.

Vi har under året invigt en ny järnväg 
och väg genom Motala, som har tillfört 
värdefull kapacitet. Framdriften i de 
stora infrastrukturprojekten har över 
lag gått bra. Projekten Norra länken och 
Citybanan ligger både före tidsplan och 
under budgeterad kostnad. Planeringen 
av Förbifart Stockholm löper också på 
som planerat och en byggstart närmar 
sig under 2014.

Framtidens utmaningar  
och hot

I slutet av augusti samlades järnvägs-
branschen för den första resultatkonfe-
rensen för ökad punktlighet. Branschen 

har nu inlett ett långsiktigt gemensamt 
systematiskt arbete för att tågen ska 
gå i tid. Tåg i tid är en högt prioriterad 
uppgift inom Trafikverket. Tidigare 
års kraftsamlingar för punktlighet har 
gett goda resultat, men resultaten har 
klingat av när projekten avslutats. Det 
nya arbetssättet är inspirerat av det 
framgångsrika svenska arbetet med 
trafiksäkerhet på väg och nollvisionen. 
Trafikverket och järnvägsbranschen 
har också satt upp ett långsiktigt mål 
för punktlighetsarbetet. Till år 2020 ska 
antalet tåg som inte kommer fram i tid 
halveras. Vi ska gå från dagens nivå, där 
90 procent av tågen kommer fram i tid, 
till att 95 procent av tågen kommer fram 
i rätt tid. Det är ett ambitiöst mål som 
kommer att kräva stora insatser av Tra-
fikverket och de andra aktörerna inom 
järnvägssystemet.

Förutom det branschgemensamma 
punktlighetsarbetet har Trafikverket 
under 2013 startat ett arbete för att ut-
veckla trafikinformationen och stations-
miljöerna. Resultatet av detta arbete ska 
förhoppningsvis uppskattas av resenä-
rerna kommande år.

Vad vi ser framför oss är ett ökat 
behov av kapacitet för kollektivtrafik, 
gång- och cykeltrafik samt godstrafik på 
järnväg och inom sjöfart. Efterfrågan på 
person- och godstransporter förväntas 
öka kraftigt till år 2050. Denna efter-
frågeökning kan inte mötas fullt ut av 
investeringar i ny kapacitet av bland an-
nat ekonomiska skäl. Fyrstegsprincipen 
måste vara utgångspunkten för val av 
åtgärder i transportsystemet. Transport-
systemet måste också användas på ett 
smartare, effektivare och mer hållbart 
sätt. Effektivare övergångar mellan 
trafikslagen behöver underlättas.

Effektiviseringsarbete når 
målen

Trafikverket finansierar sin verksamhet 
i huvudsak via anslag från riksdag och 
regering. Redan 2010 började vi ett om-
fattande arbete för att effektivisera verk-
samheten och därmed få anslagen att 
räcka till ytterligare satsningar på drift 
och underhåll av infrastrukturen. Under 

åren har betydande summor frigjorts för 
satsningar på prioriterade områden. Jag 
kan därför inte nog understryka vikten 
av effektiviseringarna. Under 2013 har 
insatser genomförts inom bland annat 
följande områden för ökad effektivise-
ring och kostnadsbesparingar: införande 
av en ny underhållsstrategi, beslut om 
ny nationell trafikledning, utveckling av 
beställarrollen, arbete med ny plane-
ringsmodell samt effektiviseringar inom 
IT och Inköp och logistik. Under 2013 
har vi nått målet för frigjorda medel i det 
interna effektiviseringsarbetet. Årsmålet 
för frigjorda medel för extern produk-
tivitet har också uppnåtts och har till 
och med överträffats med flera hundra 
miljoner kronor. 

Trafikverket har nu verkat i snart 
fyra år och jag kan konstatera att över-
gången från de tidigare myndigheterna 
har gått bra, men en del arbete återstår 
att göra. Det trafikslagsövergripande 
perspektivet har fått bra genomslag, men 
vi behöver bli ännu bättre på att hitta de 
effektivaste åtgärderna utifrån perspek-
tivet stråk och hela resan.

Trafikverket är en stor myndighet 
och vi behöver vara ödmjuka inför den 
stora och viktiga uppgift som vi har: att 
tillsammans med övriga aktörer utforma 
ett transportsystem som bidrar till sam-
hällsutvecklingen.

Borlänge i februari 2014

GUNNAR MALM
Generaldirektör
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Fyrstegsprincipen är en grundläggande 
utgångspunkt i Trafikverkets plane-
ringsarbete. 

Den innebär 

• i första hand åtgärder som kan påverka beho-
vet av transporter och valet av transportsätt

• i andra hand åtgärder som effektiviserar  
användningen av infrastruktur och fordon

• i tredje hand begränsade ombyggnadsåtgärder

• i fjärde hand nyinvesteringar och större  
ombyggnadsåtgärder.
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Trafikverkets uppdrag är att an-
svara för den långsiktiga infra-
strukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart 
samt för byggande och drift av 
statliga vägar och järnvägar. 

Vi bidrar till  
samhällsutvecklingen 

Resor och transporter är nödvändiga för 
att vårt samhälle ska fungera. Människ-
or vill kunna välja var de vill bo och ändå 
kunna ta sig till jobb och utbildning, resa 
till släkt och vänner, göra affärer och 
resa på semester. Maten ska till buti-
kerna, malmen till stålverken och skogen 
till pappersbruken. Medborgare och 
näringsliv är beroende av ett pålitligt 

transportsystem.
I praktiken innebär det bland annat att 

vägarna ska vara framkomliga, att tågen 
ska komma i tid och att trafikinformatio-
nen ska fungera. Och att alla resor och 
transporter sker så säkert som möjligt 
och med minsta möjliga miljöpåverkan.

När allt detta fungerar har vi ett 
tillgängligt Sverige som skapar förut-
sättningar för tillväxt och välfärd som 
utvecklar samhället. Regioner kan 
utvidgas när arbetspendlingen fungerar. 
Både stadsmiljöer och landsbygd kan 
utvecklas när transportmöjligheterna 
är anpassade efter människors behov. 
Näringslivets transporter blir effektivare 
när alla trafikslag utnyttjas tillsammans. 
Det är några av alla de frågor Trafikver-
ket driver tillsammans med regioner, 
kommuner och näringsliv.

Trafikverket arbetar med en natio-
nell plan för hur transportsystemet ska 
utvecklas 2014–2025. Planen gäller alla 

de fyra trafikslagen och omfattar 522 
miljarder kronor till drift, underhåll 
och investeringar i transportsystemet. I 
samverkan med regioner, kommuner och 
andra aktörer ska Trafikverket se till att 
skapa mesta möjliga samhällsnytta för de 
pengarna, oavsett om det handlar om att 
bygga nytt eller vårda det vi redan har.

Ibland behöver Trafikverket bygga 
nytt, men ofta räcker det med att tänka an-
norlunda: kan transportsystemet användas 
smartare? Räcker det med en liten åtgärd 
för att vinna stora fördelar? Det är utma-
nande och ett stort ansvar. Vi vet att det vi 
gör påverkar vardagen för väldigt många.

Vi vill tänka vidare. Men vi gör det 
inte ensamma. För att verkligen kunna 
skapa ett samhälle alla vill leva i, behöver 
vi arbeta i nära samverkan med andra. 
Tillsammans kan vi underlätta livet i 
hela Sverige. Det är samhällsutveckling i 
praktiken.

Verksamhetsområde Samhälle 
Samhälle planerar för landets statliga infrastruk-
tur för järnväg och väg, och långsiktigt även för 
sjöfart och luftfart. Samhälle är huvudingången till 
trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbets-
partner och avtalskunder.

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

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

Verksamhetsområde Investering 
investering ansvarar för upphandling, genomföran-
de och uppföljning av huvuddelen av trafikverkets 
större ombyggnadsåtgärder och nyinvesteringar 
(projekt med en budget på under 4 miljarder 
kronor).

Verksamhetsområde Stora projekt 
Stora projekt ansvarar för upphandling, genom-
förande och uppföljning av flera av landets allra 
största infrastrukturprojekt (projekt med budget 
över 4 miljarder kronor).

Resultatenheter 
resultatenheterna driver utpekade delar där verk-
samheten sker på affärsmässiga villkor. resultaten-
heterna är färjerederiet, förarprov, förvaltning av 
järnvägsfordon, Järnvägsskolan, Swedish National 

road Consulting aB (Sweroad) samt trafikverkets 
museer. 
inom trafikverket finns även Delegationen för 
sjöfartsstöd.

Centrala funktioner 
inom trafikverket finns sju funktioner som arbetar 
centralt inom olika områden och som var och en 
har ett övergripande ansvar för sitt område i hela 
trafikverket. funktionerna är ekonomi och styrning, 
Strategisk utveckling, Personal och organisation, 
Kommunikation och informationshantering, inköp 
och logistik, it och Juridik och planprövning.

Styrelse

Internrevision

Generaldirektör

Inköp och logistikEkonomi och styrning

Juridik och planprövningStrategisk utveckling

Personal och  organisation IT

Kommunikation och informationshantering

Samhälle Trafikledning Underhåll Investering Stora projekt Resultat-
enheter

Trafikverkets organisation

Centrala funktioner

Verksamhetsområden
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Transportutvecklingen
Godstransporter

Godstransporterna minskade be-
roende på en fördjupad lågkonjunk-
tur. Persontransporterna ökade, 
vilket bland annat förklaras av ökad 
disponibel inkomst för hushållen 
och sänkta reala drivmedelspriser. 
Utvecklingen ökar belastningen på 
såväl väg- som järnvägsnätet. 

Godstransporter

Transportarbete

Det långväga transportarbetet, det vill 
säga samtliga järnvägs- och sjöfarts-
transporter samt lastbilstransporter 
över 10 mil, uppgick 2013 preliminärt 
till 82,6 (84,7) miljarder tonkilometer. 
Det är en minskning med 12,2 miljarder 
tonkilometer sedan toppåret 2008. Det 
kortväga transportarbetet, det vill säga 
lastbilstransporter upp till 10 mil, upp-
gick preliminärt till 6,7 (6,5) miljarder 
tonkilometer.

Minskningen av transportarbetet går 
att relatera till den försämrade interna-
tionella konjunkturen. Till skillnad från 
2009 är det för den nuvarande lågkon-
junkturen framför allt krisen i Europa 
som inverkar negativt på utvecklingen i 
Sverige. I lågkonjunkturens inlednings-
fas drabbades framför allt industrins 
produkter. Under 2013 drabbades även 
den svenska basnäringen av nedgången. 
Lågkonjunkturen hämmar därmed såväl 
exporten som den inhemska konsumtio-
nen. Skillnaderna mellan lågkonjunktu-
rerna återspeglas också i nedgången för 
transportarbetet som var avsevärt större 
under lågkonjunkturen 2009 än i den 
nuvarande lågkonjunkturen.

Det långväga transportarbetet med 
lastbil uppgick 2013 preliminärt till 30,7 
(30,2) miljarder tonkilometer. Uppgång-
en går framför allt att relatera till sekto-
rerna järn/stål och kemi. Lastbilstrans-
sporter för export av stål har ökat främst 
därför att lastbilen har fått en förbättrad 
konkurrenssituation gentemot järnvägen 
på grund av förändrad varusammansätt-
ning.

Sektorerna där skogen är involverad 
minskade eller förblev relativt oför-
ändrade. Inom sektorn skogsbruk var 
nivån hög år 2012 på grund av röjningen 
efter stormen Dagmar. Utvecklingen för 
sektorn trävaror kan relateras till att de 
ekonomiska problemen i delar av Europa 
har minskat efterfrågan, vilket dock 
till viss del kompenserats av export till 
Afrika och Asien.

Transportarbetet med järnväg upp-
gick 2013 preliminärt till 21,1 (21,2) mil-

jarder tonkilometer, vilket kan jämföras 
med nivån lågkonjunkturåret 2009 som 
var 19,5 miljarder tonkilometer. Transit-
trafiken Norge–Norge genom Sverige 
ingår inte i detta. En faktor som utöver 
den försvagade konjunkturen förstärkte 
järnvägens nedgång var de successiva 
prishöjningarna under senare år för 
merparten av flödena.

Ståltransporterna har minskat under 
lågkonjunkturen, vilket går att relatera 
till minskade investeringar. Kinas pro-
duktion av stål ökade dock, vilket bidrog 
till att järnvägens malmtransporter 
ökade, bland annat genom att en gam-
mal gruva återupptogs och en ny gruva 
öppnades. 

Sjöfartens transportarbete uppgick 
2013 preliminärt till 30,8 (33,3) miljarder 
tonkilometer. Minskningen går liksom 
för lastbilen och järnvägen huvudsak-
ligen att hänföra till det försämrade 
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Transportutvecklingen
Persontransporter

konjunkturläget. Den utrikes sjöfarten 
minskade preliminärt med 2,4 miljarder 
tonkilometer till 24,2 miljarder tonkilo-
meter mellan åren 2012 och 2013, medan 
den inrikes sjöfarten förblev oförändrad 
under motsvarande period.

Trots en oförändrad nivå för den 
inrikes sjöfarten kan man notera en 
minskning för sektorerna skogsbruk 
och massa/papper. Även transporterna 
av sand, grus och mineraler minskade, 
vilket kan relateras till en nedgång för 
byggnadssektorns transporter. Minsk-
ningen för den utrikes sjöfarten gäller 
bland annat sektorn massa/papper, 
där vissa pappersprodukter har blivit 
allt svårare att avsätta på den globala 
marknaden.

Av den utrikes transporterade 
godsmängden exklusive malm och olja 
år 2013 svarade transporter med lastbil 
för 38 procent, järnväg för 7 procent 
och sjöfart för 55 procent. En stor del av 
transporterna till och från kontinenten 
med järnväg och framför allt med lastbil 
genomförs fortfarande med färja, trots 
att trafiken över Öresundsbron har 

ökat, framför allt på järnväg. Ungefär en 
fjärdedel av sjöfarten avser transoceana 
transporter. Även dessa konkurrerar 
på en del av transportsträckan med 
landtransportmedlen genom att de kan 
ersättas av matartransporter till och 
från Göteborgs hamn eller till och från 
centraleuropeiska hamnar.

Kombitrafiken har under senare år 
drabbats av kvalitets- och lönsamhets-
problem. Det ledde 2011 till CargoNets 
beslut att avveckla sin intermodala verk-
samhet i Sverige. Detta fick en dramatisk 
inverkan på utvecklingen 2012, där vissa 
delar av verksamheten övertogs av andra 
järnvägsföretag och andra delar överför-
des till lastbil. Denna process avstanna-
de delvis 2013, och därför förblev nivån 
på transportarbetet relativt oförändrad 
jämfört med 2012.

Trafikarbete
Lastbilstrafiken på de statliga vägarna 
ökade 2013 med 0,8 procent jämfört 
med 2012. Trots uppgången blev det en 
minskning med 4 procent för de mindre 
vägarna. Detta går att relatera till 

ökningen för det långväga och minsk-
ningen för det kortväga transportar-
betet. Man kan under senare år notera 
en ökning av det lättare högförädlade 
godset, samtidigt som såväl det hög-
förädlade som det lågförädlade godsets 
varuvärde ökar.

Trafikarbetet för godstrafik på de 
statliga järnvägarna uppgick 2013 pre-
liminärt till 37,5 (39,1) miljoner tågkilo-
meter. Nedgången förklaras av minsk-
ningen för järnvägens transportarbete 
och av vissa förändringar av transport-
strukturen. 

Persontransporter
Transportarbete

Det långväga (interregionala) trans-
portarbetet uppgick 2013 preliminärt 
till 40,5 (40,2) miljarder personkilome-
ter. Ökningen beror bland annat på att 
resekonsumtionen preliminärt ökade 
med 1,5 procent, vilket framför allt har 
samband med att bilkonsumtionen ökade 
med 4,1 procent. Bilinnehavet per 1 000 
invånare förblev dock oförändrat mellan 
åren 2012 och 2013 trots ökade inköp, 
eftersom befolkningen ökade.

Personbilens långväga transport-
arbete uppgick 2013 preliminärt till 
28,4 (28,0) miljarder personkilometer. 
Ökningen förklaras bland annat av att 
realpriset på bensin minskade med 3,2 
procent, samtidigt som hushållens reala 
disponibla inkomster steg med 2,3 pro-
cent. Bensinpriset kan således ha uppfat-
tats som mycket lägre 2013 än 2012.

Järnvägens långväga transportarbete 
uppgick 2013 preliminärt till 6,0 (6,2) 
miljarder personkilometer. 

Utbudet förbättrades genom att SJ 
AB startade snabbtågstrafik på sträckan 
Stockholm–Umeå med det ERTMS-

Personbil Övriga Järnväg Flyg

DIAGRAM 3

Långväga persontransportarbete, 
miljarder personkilometer
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DIAGRAM 4

Kortväga persontransportarbete, 
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Transportutvecklingen
Persontransporter

utrustade snabbtåget SJ 3000. SJ AB 
började också trafikera sträckorna 
Stockholm-Dalarna och Stockholm-
Karlstad med likadana tåg. Prisnivån 
på SJ:s resor höjdes 2012, vilket verkade 
återhållande på resandet 2013 trots en 
stor ökning av antalet lågprisbiljetter. 
Som en följd av avregleringen startades 
sovvagnstrafik mellan Malmö/Göteborg 
och Vemdalen under vintersäsongen av 
Inlandsbanan AB.

Flygets transportarbete uppgick 
2013 preliminärt till 3,4 (3,4) miljarder 
personkilometer. Den oförändrade nivån 
har samband med lågkonjunkturen som 
framför allt påverkade affärsresandet 
negativt, medan den relativt höga nivån 
på privatresorna ökade ytterligare. Detta 
förklaras bland annat av ett ökat utbud 
från nya operatörer med lågprisprofil. 

Flyget gynnades av den positiva ut-
vecklingen av den disponibla inkomsten 
och en uppgång för hushållens tillgång-
ar. Flyget missgynnades av minskningen 
av bensinpriset, vilket dock framför allt 
missgynnade tåg- och busstrafiken. Man 
kan liksom för 2012 notera ökningar av 
resandet i vissa relationer. Detta beror 
bland annat på omfördelningar av resan-
det mellan olika flygplatser som en följd 
av förändringar av utbudet till de mindre 
flygplatserna.

Det kortväga (regionala och lokala) 
transportarbetet uppgick 2013 prelimi-
närt till 100,5 (99,2) miljarder person-
kilometer. 

Busstrafikens kortväga transport-
arbete har successivt ökat. Det beror 
framför allt på att lokaltrafiken har 
ökat i många orter, vilket i många fall 
beror på förbättrat utbud. Uppgången 
har också samband med en successiv 
utbyggnad av den regionala busstrafiken, 
även om utvecklingen har varit negativ 
för vissa relationer för denna trafik. Som 

exempel kan nämnas indragningen av en 
flygbusslinje från centrala Stockholm till 
Arlanda.

Järnvägens kortväga transportarbete 
uppgick 2013 preliminärt till 5,8 (5,5) 
miljarder personkilometer. Ökningen 
går bland annat att relatera till fär-
digställandet av dubbelspåret mellan 
Göteborg och Öxnered som medförde 
att Västtrafik började trafikera sträckan 
Göteborg–Trollhättan–Vänersborg 
med snabba regionaltåg. Även sträckan 
Göteborg–Älvängen började trafikeras 
med pendeltåg. I Stockholmsregionen 
startades en pendeltågslinje mellan 
Stockholm och Uppsala via Arlanda. 
Pendeltågstrafiken mellan centrum och 
hamnen i Södertälje återupptogs efter 
att ha varit avstängd sedan 2011.
Tunnelbane- och spårvägstrafikens 
transportarbete ökade 2013 vid en 

jämförelse med 2012. Detta förklaras 
huvudsakligen av ett utökat spårvägsnät 
och ökad befolkning.

Trafikarbete
Trafikarbetet för personbilstrafiken (for-
donskilometer) på de statliga vägarna 
ökade preliminärt med 1,1 procent jäm-
fört med 2012. Uppgången var lägre på 
de mindre vägarna, vilket har samband 
med utvecklingen för det lång- respek-
tive kortväga transportarbetet.

Trafikarbetet för järnvägens person-
trafikflöden på statens spåranläggningar 
uppgick 2013 till 106,4 (99,8) miljoner 
tågkilometer. Uppgången förklaras av en 
ökning av utbudet, särskilt för regional-
trafiken.

Persontrafik Godstrafik

DIAGRAM 5

Trafikarbete järnväg, 
miljoner tågkilometer
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I detta kapitel beskrivs vår för-
måga att bidra till ett tillgängligt 
och säkert transportsystem som 
tar hänsyn till miljö och hälsa. Re-
sultatet för 2013 redovisas i hu-
vudsak som leveranskvaliteter.  

Transportsystemets 
tillstånd

Transportpolitiska mål 
och leveranskvaliteter

Trafikverket ska tillsammans med andra 
aktörer i samhället verka för att de 
transportpolitiska målen uppnås. 

Det övergripande transportpolitiska 
målet är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Det över-
gripande målet har också preciserats i 
ett funktionsmål för tillgänglighet och 
ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och 
hälsa.

Funktionsmålet för tillgänglighet 
innebär att transportsystemets utform-
ning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och an-
vändbarhet samt bidra till utvecklings-
kraft i hela landet. Transportsystemet 
ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.

Hänsynsmålet för säkerhet, miljö och 
hälsa innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning 
ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till 
att det övergripande generationsmålet 
för miljö och miljökvalitetsmålen nås 

samt bidra till ökad hälsa.
För att förbättra styrningen och 

uppföljningen av Trafikverkets bidrag 
till målen har regeringen uppdragit åt 
Trafikverket att utveckla ett nytt styr-
ramverk. En viktig del i ramverket är de 
så kallade leveranskvaliteterna. Dessa 
beskriver med stöd av ett antal indika-
torer Trafikverkets förmåga att leverera 
ett tillgängligt och säkert transport-
system som tar hänsyn till miljö och 
hälsa. Leveranskvaliteterna ska beskriva 
transportinfrastrukturens status och 
utveckling över tid och kan ses som en 
konkretisering av Trafikverkets bidrag 
till de transportpolitiska målen.

Tillsammans med Näringsdeparte-
mentet har Trafikverket tagit fram sex 
verksamhetsövergripande leveranskvali-
teter. Leveranskvaliteterna är: punktlig-
het, kapacitet, robusthet, användbarhet, 
säkerhet och miljö och hälsa. 

 

Punktlighet
transportsystemets 
förmåga att uppfylla 
eller leverera planerade 
res- och transporttider 
samt förmågan att snabbt 
tillhandahålla rätt informa-
tion vid störningar

Kapacitet
transportsystemets 
förmåga att hantera efter-
frågad volym av resor och 
transporter

Robusthet
transportsystemets 
förmåga att stå emot och 
hantera störningar

Användbarhet
transportsystemets 
förmåga att hantera 
kundgruppernas behov av 
transportmöjligheter

Säkerhet
transportsystemets för-
måga att minimera antalet 
omkomna och allvarligt 
skadade

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

LEVERanSKVaLITETER KOPPLadE TILL FUnKTIOnSmåLET TILLGänGLIGhET

LEVERanSKVaLITETER KOPPLadE TILL hänSynSmåLET SäKERhET, mILjö OCh häLSa

Det nya styrramverket har delvis införts 
under 2013, men flera delar behöver 
fortsätta att utvecklas.

Årsredovisningen 2013 är så långt det 
är möjligt anpassad till styrramverket. 
Vi redovisar resultat för de indikatorer 
som kan mätas i dag. När det inte finns 
indikatorer utvecklade eller mätbara, 
redovisar vi i några fall resultat från 

kompletterande mätningar. På så sätt 
kan vi ge en mer heltäckande bild av 
leveranskvaliteten och av hur de trans-
portpolitiska målen uppfylls.

Leveranskvaliteten Miljö och hälsa 
täcker inte de 16 miljökvalitetsmålen 
som pekas ut i preciseringen av hänsyns-
målet. Leveranskvaliteten är inriktad 
på de miljö- och hälsoområden där 

utvecklingen mot målen är negativ eller 
långsam och där Trafikverkets insatser 
bedöms ha stor betydelse för målupp-
fyllelsen. Utvecklingen inom övriga 
miljöområden redovisas inte här, men 
åtgärder som har påverkat utvecklingen 
mot målen finns beskrivna i avsnittet om 
verksamhetens resultat.
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Sammanfattande utveckling 
under året

Redovisningen av resultaten utgår hu-
vudsakligen från fastställda indikatorer 
per leveranskvalitet och per väg- och 
bantyp och ställs i relation till fastlagda 
målvärden.
Pilarna visar utfallet 2013 jämfört med 
2012. Färgerna illustrerar graden av 
måluppfyllelse. Grönt innebär att målet 
för leveranskvaliteten har nåtts under år 
2013. Gult innebär att nivån för året är 
relativt bra, men att ytterligare förbätt-
ringar krävs. Rött innebär att nivån för 
året är långt ifrån målet. För flertalet 
indikatorer saknas ännu målnivåer. 
Bedömningarna grundas därför på vilka 
krav som rimligen kan ställas inom res-
pektive leveranskvalitet.

Punktligheten i järnvägssystemet 
förbättrades under året för godstrafiken 
och låg på en något högre nivå för per-
sontrafiken än 2012. Trendpilarna avser 
förändringar i punktlighet per bantyp. 
Ambitionen är att ytterligare förbättra 
punktligheten för alla typer av tåg och 
på alla bantyper. 

Förbättrad trafikinformation i 
samband med störningar som påverkar 
punktligheten är högt prioriterad. Under 
året har framförhållningen i informatio-
nen förbättrats, medan felmarginalen i 
prognoserna försämrats något. 

Punktligheten i vägnätet är svårare 
att bedöma, eftersom det sällan finns 
någon tidtabell att relatera till. En viktig 
del är att ge trafikanterna aktuell och 
tillförlitlig information om störningar. 
Vår förmåga att snabbt bearbeta och 
förmedla information om olyckor har 
förbättrats under året.

Kapaciteten i järnvägssystemet 
beskrivs här med en indikator som avser 
kapacitetsutnyttjande, det vill säga den 
andel av tiden som banan är trafikerad. 
Kapacitetsutnyttjandet under 2013 har 
ökat något jämfört med 2012 sett såväl 
över hela dygnet som under maxtim-
marna. Det är främst på större stråk som 
ökningen har skett. Kapaciteten är högt 
utnyttjad på många bandelar i storstä-
derna, vilket gör dem mycket känsliga 
för störningar.

I vägnätet förekommer kapacitets-
brister främst i storstäderna, där de 
leder till trängselproblem. Mätningar av 
restider i högtrafik visar att trängseln 

fortfarande är hög, men viss förbättring 
har indikerats under året. I Göteborg in-
fördes trängselskatt 2013 och flödet vid 
betalstationerna har minskat med cirka 
11 procent (till och med oktober) jämfört 
med motsvarande period året innan.

Robustheten i järnvägssystemet, 
uttryckt i antal tågförseningstimmar på 
grund av fel i anläggningen, är ganska 
oförändrad 2013 jämfört med 2012. Ing-
en av bantyperna når upp till 2008–2009 
års nivå.

I vägnätet uttrycks robustheten som 
antal fordonstimmar till följd av total-
stopp. Antalet timmar har fortsatt att 
minska under 2013, dock inte i storstä-
derna. En bidragande orsak till ökningen 
där är översvämningen på E6 i Göteborg 
i slutet av juli.

Användbarheten av järnvägssys-
temet bedöms här bland annat efter 
antalet stationer som har anpassats för 
personer med funktionsnedsättning. 
Fortfarande är många stationer i det 
prioriterade nätet inte anpassade, och 
takten i anpassningen har avtagit de 
senaste åren. Även på vägsidan har an-
passningen för personer med funktions-
nedsättning avtagit. 

Näringslivet är beroende av att det är 
få restriktioner för den tunga trafiken på 
vägarna, till exempel nedsatt bärighet 
och avstängning vid tjällossning. Den 
del av det statliga vägnätet som har fått 
nedsatt bärighet har ökat något under 
2013.

Sammantaget bedöms användbar-
heten i järnvägssystemet ur ett kund-
perspektiv ligga längre ifrån önskade 
tillstånd än i vägtransportsystemet.

Säkerheten i järnvägssystemet mätt i 
antal dödade och svårt skadade utveck-
las inte i fas med Trafikverkets mål på 
max 55 dödade 2020. Utfallet 2013 var 
något högre än 2012.

Antalet dödade i vägtrafiken mins-
kade jämfört med 2012 och ligger stabilt 
under den utveckling som krävs för att 
nå riksdagens etappmål 2020. Vad gäller 
allvarligt skadade skedde en uppgång 
2013, men trenden bedöms ändå vara i 
linje med vad som krävs för att nå etapp-
målet 2020.

Inom miljö och hälsa bidrog Tra-
fikverkets åtgärder under året till mins-
kade koldioxidutsläpp. Sammantaget 
bedöms dock tillståndet för leveranskva-
liteten ligga långt från önskade nivåer. 
Det är främst utvecklingstakten för vissa 
delar inom områdena hälsa och landskap 
som är för långsam.

Punktlighet
För järnvägen beskrivs punktligheten 
med fyra indikatorer, två som avser 
ankomstpunktlighet och två som avser 
trafikinformation. Branschen har under 
året träffat en överenskommelse om att 
år 2020 ska 95 procent av alla tåg komma 
fram senast fem minuter efter ankomst-
tiden enligt tidtabell.

Punktligheten på väg handlar främst 

tabell 1
Sammanfattande resultat för leveranskvaliteter

Järnväg Storstad Större stråk
Övriga viktiga 

stråk
mindre trafik

ringa eller ingen 
trafik

Punktlighet

Kapacitet

robusthet

användbarhet

Säkerhet

miljö och hälsa

Väg Storstad Stamvägar arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

lågtrafikerat

Punktlighet

Kapacitet

robusthet                                   

användbarhet

Säkerhet

miljö och hälsa

→

→

→
→

→

→
→→

→

→

→ → →

→

→

→

→

→

→→ →

→
→ →

→
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om förutsägbarhet, att de som reser ska 
kunna beräkna restider och planera 
sin resa. Det mått som används i dag 
visar hur snabbt Trafikverket bearbetar 
information om registrerade olyckor och 
förmedlar ut den till trafikanterna. 

PUnKTLIGhET På jäRnVäG
Persontågens ankomstpunktlighet mäts 
som den andel tåg som anlänt till sin 
slutstation inom fem minuter efter an-
komsttiden enligt tidtabellen. För 2013 
var punktligheten för persontrafiken 
91,2 procent. Detta är 0,2 procentenhe-
ter högre än för 2012. Det är också högre 
än 2011 och 2010 då punktligheten var 
88,5 respektive 87,1 procent. 

Många planerade och akuta banar-
beten under året har medfört hastig-
hetsnedsättningar och enkelspårsdrift, 
vilket påverkar tågens punktlighet. 
Större delen av dessa banarbeten fanns 

tabell 2
Resultat för leveranskvalitet Punktlighet

Järnväg Storstad Större stråk
Övriga viktiga 

stråk
mindre trafik

ringa eller 
ingen trafik

Punktlighet

andel ankomster inom  
5 minuter, persontåg

95,1 %  90,3 %  90,4 % 91,0 % 82,6 %

andel ankomster inom  
5 min, godståg

78,6 % 78,4 %   76,3 % 82,0 %   81,6 %

andel skyltningar och  
prognoser som lämnas i  
god tid1 före avgång

61,8 %

andel skyltningar och  
prognoser som överstiger  
20 % i felmarginal

23,5 %

1 med ”i god tid” avses 1,5 gånger den faktiska förseningens längd i förhållande till avgångstid enligt tidtabell 

Väg Storstad Stamvägar arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

lågtrafikerat

Punktlighet

andel registrerade olyckor som 
inom 5 min har bearbetats till 
information och förmedlats till 
trafikanter

72 %

→→

→

→→→
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DIAGRAM 7

Punktlighet för persontåg, andel som anlänt senast 
5 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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DIAGRAM 8

Punktlighet för fjärrtåg inklusive snabbtåg, andel som 
anlänt senast 5 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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DIAGRAM 9

Punktlighet för regionaltåg, andel som anlänt senast 
5 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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DIAGRAM 10

Punktlighet för pendeltåg i storstad, andel som anlänt 
senast 2 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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DIAGRAM 11

Punktlighet för godståg, andel som anlänt senast 5 minuter 
efter tid enligt tidtabell, procent
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inte med i tågplanen för 2013, och de 
påverkar således punktligheten negativt. 
Det har också varit ett par stora urspår-
ningar under året som även dessa medfört 
reducerade hastigheter, enkelspårsdrift 
och omledningar.

Ankomstpunktligheten till slutsta-
tion redovisas också uppdelad på fjärrtåg 
inklusive snabbtåg, regionaltåg och 
pendeltåg. För fjärrtåg och regionaltåg 
mäts ankomst inom fem minuter efter an-
komsttiden enligt tidtabell och för pendel-
tågen inom två minuter. Att punktligheten 
mäts olika beror både på olika geografiska 
förutsättningar och på kundkrav. 

Diagrammen visar ankomstpunktlig-
heten för de tre typerna av tåg 2009–2013.

För fjärrtåg inklusive snabbtåg och re-
gionaltåg var ankomstpunktligheten 2013 
marginellt sämre än föregående år. För 
pendeltåg i storstad är nivån oförändrad. 
Sammantaget har inga större förändring-
ar skett jämfört med 2012.

Godstrafikens punktlighet mäts uti-
från tiden för tågets ankomst till bangår-
den. Således säger inte denna mätning om 
leveransen till kund från godsoperatören 
är i tid. Punktligheten i det avseendet kan 
vara uppfylld även om inte tåget har an-
kommit i tid till bangården. Även för gods-
trafiken redovisas punktligheten som den 
andel tåg som har anlänt till sin slutsta-
tion inom fem minuter efter ankomsttiden 
enligt tidtabell.

För godstrafiken var punktligheten 
80,0 procent 2013, jämfört med 77,0 
procent 2012 och 68,7 procent 2011. Det 
är en förbättring med 3,0 procentenheter 
gentemot 2012 och 11,3 procentenheter 
gentemot 2011. Järnvägsföretagen och 
Trafikverket arbetar för att få avgång 
i rätt tid, vilket är en viktig faktor för 
att ankomstpunktligheten ska öka. En 
annan betydande faktor är att vintern 
var gynnsam jämfört med föregående år. 
Störningar som påverkade punktligheten 
negativt var exempelvis ett par större 
urspårningar och större banarbeten på 
stambanorna. 

Trafikinformation är ett prioriterat 
område inom Trafikverket. Informationen 
vid störningar på järnvägen är viktig och 
någonting som Trafikverket kontinuer-
ligt arbetar med. Målet är att den första 
prognosen ska lämnas senast så långt före 
avgångstid enligt tidtabell som 1,5 gånger 
förseningens längd vid minst 70 procent 
av alla försenade tågavgångar. Det är 
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alltså framförhållningen i den första 
förseningsprognosen som mäts, vilket vi 
började följa upp 2012. Utfallet blev 61,8 
procent 2013, vilket är högre än 2012 
då 60 procent av prognoserna var inom 
målramarna. 

En annan indikator som Trafikverket 
använder är andelen av försenade tågav-
gångar där den första förseningsprog-
nosen är mer än 20 procent fel. Under 
2013 översteg Trafikverket 20 procent i 
felmarginal i 23,5 procent av fallen. Det 
är en liten försämring jämfört med 2012 
då Trafikverket översteg felmarginalen i 
21 procent av fallen.

Stora satsningar har gjorts på att 
säkerställa prognoserna, dels genom att 
arbeta med entreprenörerna, dels genom 
att utveckla våra egna arbetssätt. 

PUnKTLIGhET På VäG
Punktligheten på väg är svår att mäta 
eftersom det oftast inte finns någon tid-
tabell att förhålla sig till. I stället försö-
ker Trafikverket mäta förutsägbarheten 
i resandet. Man ska själv kunna bedöma 
och planera sin restid. Det som påverkar 
punktligheten mest är trafikstockningar 
och hinder på vägen, exempelvis olyckor. 
Trafikverket vill förbättra förutsägbar-
heten genom att informera trafikanterna 
om störningar så de kan välja en ny 
resväg eller ändra planeringen för resan. 
Vi jobbar därför sedan 2012 med en 
indikator för trafikinformation som gäl-
ler hur stor andel av registrerade olyckor 
som inom fem minuter har bearbetats 
till information och förmedlats till trafi-
kanterna. 

Årets resultat visar att vi klarade 
denna tidsgräns vid 72 procent av alla 
registrerade olyckor jämfört med 67 pro-
cent 2012. Förbättringen beror till stor 
del på förändrade rutiner som medger 
att meddelandet kan gå ut med en min-
dre mängd känd information. Ytterligare 
indikatorer håller på att utvecklas för 
punktligheten på väg.  

Kapacitet
Kapaciteten i järnvägsnätet beskrivs 
med en indikator som avser kapaci-
tetsutnyttjande samt en som gäller 
trafikvolym för gods- och persontrafik. 
Kapacitetsbrister i vägnätet speglas i ett 
så kallat trängselindex som beskriver 
hur trängselsituationen under rusnings-
tid utvecklas i storstäderna. Utveckling 

pågår för att även kunna följa kapaci-
tetsbrister på andra kritiska platser i 
vägnätet. 

KaPaCITET jäRnVäG
Kapacitetsutnyttjande beräknas dels 
för dygnet som helhet, dels för de två 
timmarna av dygnet då banan är mest 
utnyttjad (så kallad max 2 timme). Ka-
pacitetsutnyttjande återspeglar hur stor 
andel av tiden som banan är belagd med 
tåg. Andelen beror på antalet tåg, typer 
av tåg, fordonens prestanda och trafik-
styrningssystemets utformning samt om 
det är enkel- eller dubbelspår.

När den använda kapaciteten över-
skrider 80 procent är känsligheten för 
störningar hög och medelhastigheten 
låg, och det är stora problem att hitta tid 
för att underhålla banan. Kapacitetsut-
nyttjande på 61–80 procent innebär att 
man måste göra en avvägning mellan 
antalet tåg på banan och trafikens krav 
på kvalitet. Trafiken är störningskänslig 

och det är svårt att hitta tid för att un-
derhålla banan. När kapaciteten används 
till under 60 procent finns det utrymme 
för ytterligare trafik eller tid för under-
håll av banan.

Den utnyttjade kapaciteten under 
år 2013 har beräknats för hela landet. 
Förändringarna mellan åren 2011, 2012 
och 2013 har analyserats för kapacitets-
utnyttjandet per dygn. 

Kapacitetsutnyttjandet 2013 per 
dygn har ökat något jämfört med 2012. 
Ökningen gäller större stråk och inte 
i storstadsregionerna, vilket indikeras 
med pilar. Kapacitetsutnyttjande under 
de två timmarna med högst trafikbelast-
ning visar samma utveckling, nämligen 
en liten ökning jämfört med året 2012. 

Persontrafiken har ökat med 6,7 pro-
cent och godstrafiken har minskat med 
4,2 procent, mätt i tågkilometer. Totalt 
sett har trafiken ökat med 3,6 procent.

Större infrastrukturprojekt som har 
blivit klara under 2013 är utbyggnaden 

tabell 4
Utnyttjad kapacitet 2011, 2012 och 2013, dygnet och  max 2 timme

Antal linjedelar med
2011

Dygnet
2012

Dygnet
2013

Dygnet

2011
Max 2 
timme 

2012
Max 2 
timme 

2013
Max 2 
timme

 Utnyttjad kapacitet 81–100 % 19 17 22 95 87 93

 Utnyttjad kapacitet 61–80 % 35 37 38 56 63 63

 Utnyttjad kapacitet <60 % 192 189 186 95 93 90

Större banarbeten 3 3 1 3 3 1

Totalt antal linjedelar 249 246 247 249 246 247

tabell 3
Resultat för leveranskvalitet Kapacitet

Järnväg Storstad
Större 
stråk

Övriga  
viktiga stråk

mindre trafik
ringa eller 
ingen trafik

Kapacitet

Kapacitetsutnyttjande, antal linjedelar:

Kapacitet 81–100 % 10 8 4 0 0

Kapacitet 61–80 % 3 17 12 5 1

Kapacitet <60 % 21 51 56 42 16

Större banarbeten 0 0 1 0 0

trafikvolym (miljoner tågkm) 
godstrafik

2,5 18 14,5 2 0,5

trafikvolym (miljoner tågkm)  
persontrafik

28,3 45,2 23,2 9,6 0,3

Väg Storstad Stamvägar arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

lågtrafikerat

Kapacitet →

→ →→→→



19Trafikverkets årsredovisning 2013

Resultatredovisning
Transportsystemets tillstånd

till dubbelspår Motala–Mjölby och 
Södertälje hamn–Södertälje central. 
Emmaboda–Karlskrona har rustats 
upp med nytt spår, fjärrstyrning, 
kontaktledning och mötesstationer. 
På Haparandabanan har ett nybyggt 
elektrifierat enkelspår Bredviken–Hap-
aranda öppnats för trafik. I samband 
med det har Morjärv–Haparanda tagits 
ur bruk. På Nynäsbanan har enkelspår 
Västerhaninge–Tungelsta byggts ut till 
dubbelspår.

Ostkustbanan har fått tre nya 
mötesstationer mellan Söderhamn 
och Sundsvall. En ny mötesstation har 
byggts på Markarydsbanan och en på 
Kust till kust-banan mellan Emmaboda 
och Kalmar.

På Malmbanan är Kiruna central 
stängd och ersatt med en plattform vid 
Kiruna malmbangård. Godsbangården i 
Kirunavaara är tagen i bruk i år.

Ytterligare kapacitetshöjande 
åtgärder har också färdigställts, såsom 
mellanblocksignaler, möjligheter till 
samtidighet på driftplatser, bangårdsför-
längningar och plattformsförlängningar.

KaPaCITET VäG
På vägnätet finns det näst intill inga 
kapacitetsproblem sett över hela året 
och hela systemet. Däremot uppstår 
kapacitetsproblem under vissa tider och 
på vissa sträckor, särskilt i storstäderna. 
Trafikverket gör mätningar i de tre 
storstäderna, som sammanställs i ett 
trängselindex som avser restid i högtra-
fik på det statliga vägnätet. Mätningar 
av restider under högtrafik visar att 
trängseln fortfarande är hög, men det 
finns indikationer på en förbättring 2013.

Stockholm har en kraftig inflyttning. 
Trängseln är sedan tidigare stor både 
på vägarna och i kollektivtrafiken. I 
Stockholm har man bland annat anlagt 
busskörfält på E18 Danderyd–Viggby-
holm och förbättrat kapaciteten på E4 
Järva Krog–Kista så att vägen har fem 
körfält i vardera riktningen, och E4/E20 
har fått förbättrad kapacitet i anslutning 
till Södertälje. I Stockholm har Tra-
fikverkets mätningar haft en alldeles för 
låg kvalitet under 2013 för att trängselin-
dex ska gå att beräkna.

Den 1 januari 2013 infördes träng-
selskatt i Göteborg. Detta har lett till 
att trafikflödet vid betalstationerna 
har minskat med cirka 11 procent till 

tabell 5
Utnyttjad kapacitet. Jämförelse för dygnet, storstad

2012 2013

antal linjedelar med kapacitet 81–100 % 9 10

antal linjedelar med kapacitet 61–80 % 3 3

antal linjedelar med kapacitet <60 % 20 21

antal linjedelar med större banarbete 1 0

Totalt antal linjedelar 33 34

tabell 6
Utnyttjad kapacitet. Jämförelse för dygnet, större stråk

2012 2013

antal linjedelar med kapacitet 81–100 % 4 8

antal linjedelar med kapacitet 61–80 % 18 17

antal linjedelar med kapacitet <60 % 55 51

antal linjedelar med större banarbete 0 0

Totalt antal linjedelar 77 76

tabell 7
Utnyttjad kapacitet. Jämförelse för dygnet, övriga viktiga stråk

2012 2013

antal linjedelar med kapacitet 81–100 % 4 4

antal linjedelar med kapacitet 61–80 % 11 12

antal linjedelar med kapacitet <60 % 56 56

antal linjedelar med större banarbete 0 1

Totalt antal linjedelar 71 73
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och med oktober jämfört med år 2012. 
Resandet med kollektivtrafiken i Gö-
teborgsregionen har ökat med cirka 10 
procent till och med oktober jämfört 
med år 2012. I Göteborg har man genom-
fört åtgärder inom ramen för Västsven-
ska paketet, bland annat busskörfält, 
planskilda korsningar, åtgärder i trafik-
platser och trimning av trafikljus samt 
åtgärder för gång- och cykeltrafik.

I Malmö är trängselsituationen 
mycket lik hur den var 2012. 

Robusthet
Robusthet avser transportsystemets 
förmåga att stå emot och hantera stör-
ningar. Systemet ska kunna säkerställa 
transporter vid störningar orsakade av 
ras, skred, svåra vinterförhållanden, 
stormar, översvämningar, olyckor och 
andra oväntade händelser.

Ännu saknas indikatorer som kan 
ge en tydlig bild av robustheten. För 
järnvägsnätet beskrivs antalet tågförse-
ningstimmar som beror på fel i anlägg-
ningen och för vägnätet antalet fordons-
timmar till följd av stopp. 

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

Jämfört med 2012 ökade tågförse-
ningstimmarna 2013 med cirka 4 pro-
cent. Ökningen har skett på större stråk 
och övriga viktiga stråk, medan de andra 
bantyperna hade färre förseningstim-
mar under året. De höga värdena 2010 
och 2011 beror till stor del på att dåligt 
underhållna delar i systemet inte kla-
rade påfrestningarna under de stränga 
vintrarna. Även om förseningstimmarna 
minskade under 2013 så var nivån betyd-
ligt högre än under åren 2008 och 2009.

De delar av järnvägssystemet som or-
sakade flest tågförseningstimmar under 
2013 var kontaktledningar, spår, posi-
tioneringssystem, signalställverk och 
spårväxlar. Dessa stod tillsammans för 
cirka 60 procent av förseningstimmarna. 
Endast kontaktledning har minskat med 
13 procent under 2013 medan spår stod 
för den största ökningen med 23 procent. 

tabell 10 
Tågförseningstimmar orsakade av fel i järnvägsanläggningarna 2008–2013 uppdelat på bantyp 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Storstad
totalt 2719 2664 6 041 5 374 5 088 4 961

Per miljon tågkm 202 169 159 135

Större stråk
totalt 5635 4619 14 292 11 167 9 291 10 009

Per miljon tågkm 239 177 148 146

Övriga viktiga 
stråk

totalt 3251 3475 6 458 6 275 5 626 6 223

Per miljon tågkm 179 166 160 158

Mindre trafik
totalt 553 410 823 775 1 175 1 146

Per miljon tågkm 102 89 113 98

Ringa eller 
ingen trafik

totalt 59 105 195 169 475 218

Per miljon tågkm 288 250 820 371

Alla bantyper Totalt 12 217 11 273 27 809 23 760 21 655 22 557

tabell 8

Trängselindex 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stockholm 100 112 100 105 121 118 105

Göteborg 100 102 98 95 103 106 98 88

malmö 100 99 101 104 101 101

tabell 9
Resultat för leveranskvalitet Robusthet

Järnväg Storstad Större stråk
Övriga  

viktiga stråk
mindre trafik

ringa eller 
ingen trafik

Robusthet

tågförsenings- 
timmar på grund av fel i 
anläggningen

4 961 10 009 6 223 1 146 218

Väg Storstad Stamvägar arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

lågtrafikerat

Robusthet

fordonstimmar till följd 
av stopp på det statliga 
vägnätet

112 400 626 200

→
→

→

→→
→

→
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tabell 11
Bedömning av påverkan på leveranskvaliteten Användbarhet

Järnväg Storstad 
Större 
stråk 

Övriga vik-
tiga stråk 

mindre trafik
ringa eller 
ingen trafik 

Användbarhet

andel av bytespunkter1 som är anpassade 
för personer med funktionsnedsättning

Ytterligare 6 stationer åtgärdade under 2013. Sammantaget har sedan 
2010 totalt 62 av 150 utpekade stationer (41 %) åtgärdats. 

Väg Storstad Stamvägar
arbets-
pendling

Utpekat viktigt 
för näringslivet 

lågtrafikerat

Användbarhet

andel av bytespunkter1 som är anpassade 
för personer med funktionsnedsättning

Ytterligare 35 busshållplatser åtgärdade under 2013. Sammantaget har 
sedan 2010 totalt 632 av cirka 2 000 utpekade busshållplatser (32 %) 
åtgärdats. 

tillfälligt nedsatt bärighet för tung trafik 
på väg (km)

0 7 054

Väg, järnväg och flyg

tillgänglighet i kollektivtrafiken mellan 
regioner

trafikverkets insatser under 2013 medförde att tillgängligheten för 88 av 
landets kommuner upprätthölls på en högre nivå än om inga insatser gjorts.

1 trafikverkets del av prioriterat nationellt nät
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

DIAGRAM 12

Tågförseningstimmar orsakade av fel i anläggningen 
2008–2013, antal timmar
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Positioneringssystem, signalställverk 
och spårväxlar ökade endast med ett 
fåtal procent mot föregående år.

RObUSThET VäG
Robusthet på väg avser vägens förmåga 
att stå emot störningar men också vår 
förmåga att hantera störningar. Vad 
avser vår förmåga krävs det åtgärder för 
att säkerställa transporter vid störningar 
som är orsakade av svåra väderförhål-
landen, olyckor eller andra oväntade 
händelser. Ett exempel är omledningsvä-
gar som kan användas i väntan på att ett 
vägavsnitt ska återställas. Planeringen 
av omledningsvägnät är därför en viktig 
åtgärd, liksom att få till en snabb åter-
ställning av det berörda vägavsnittet.

Varje stopp eller störning minskar 
framkomligheten på vägarna. Trafikver-
ket mäter totalstopp i antal fordonstim-
mar (antal fordon som drabbats multi-

plicerat med stopptiden i timmar), vilket 
innebär antal timmar när det är stopp i 
minst en riktning på flerfältsvägar och i 
båda riktningarna på tvåfältsvägar.

Under 2013 minskade antalet for-
donstimmar till följd av totalstopp från  
1 306 000 till 738 600 eller med 43 pro-
cent jämfört med 2012. Störningarna på 
storstadsvägnätet ökade däremot med 35 
procent jämfört med 2012. Gynnsamt vä-
der bidrog till den positiva utvecklingen, 
förutom vad gäller ökningen i storstad 
som främst beror på översvämningen på 
E6 i Göteborg i slutet av juli. 

Bland åtgärderna prioriteras vin-
terväghållningen högt i förhållande till 
andra åtgärder, vilket inte bara påverkar 
robustheten utan även användbarhet, 
punktlighet och säkerhet.

användbarhet
Leveranskvaliteten användbarhet hand-

lar om transportsystemets förmåga att 
hantera transportmöjligheterna utifrån 
olika gruppers behov. De grupper som 
vi utgår från är barn, vuxna och äldre, 
transportutförare, transportköpare 
och besöksnäring (turism med mera). 
Användbarhet är ett brett område, 
och Trafikverket håller på att utveckla 
indikatorer som ska ge en relevant bild. 
De nuvarande indikatorerna komplette-
ras därför här med andra beskrivningar 
som belyser användbarheten. Viktiga 
behov för medborgarna är till exempel 
möjligheter att välja cykel och kollek-
tivtrafik för resor till arbetet och god 
tillgänglighet nationellt och regionalt. 
Bland viktiga behov för näringslivet kan 
nämnas faktisk restid samt reskostnad 
och förutsägbarhet så att transporterna 
blir effektiva. Det är i dagsläget inte möj-
ligt att lämna säkra och mer detaljerade 
tillstånds- eller effektbedömningar för 
leveranskvaliteten användbarhet än 
på denna nivå. Även om målnivåer inte 
ännu finns fastställda har vi gjort en 
uppskattning av utvecklingen, baserad 
på en samlad bedömning av delmoment. 
För järnvägssidan bedöms nivån ligga 
längre från önskade målnivåer än för 
vägsidan.

anVändbaRa byTESPUnKTER 
Arbetet för att underlätta resandet för 
personer med funktionsnedsättning har 
fortsatt under året. Det bidrar därmed 
till tillgänglighetsmålet i transportpo-
litiken och till de tre delmålen för den 
funktionshinderspolitiska strategin för 
2012–2016.

Arbetet med att anpassa bytespunk-
ter för personer med funktionsnedsätt-
ning i det nationellt prioriterade nätet 
för kollektivtrafik (delmål 1) har fortsatt, 
i enlighet med Nationell plan för trans-

→

→

Varaktighet från 5 minuter till 2 timmar Varaktighet mer än 2 timmar
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portsystemet 2010–2021. Vissa justering-
ar har gjorts mot planen i samråd med de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna, 
bland annat utifrån trafikförsörjnings-
programmen. Trafikverkets regioner har 
haft en stödjande roll. Under året har yt-
terligare 6 stationer och 35 busshållplat-
ser åtgärdats. Sammantaget har sedan 
2010 totalt 62 av 150 utpekade stationer 
(41 procent) respektive totalt 632 av 
cirka 2 000 utpekade busshållplatser (32 
procent) åtgärdats.

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

2009 2010 2011 2012 2013

4 373 5 267 5 265 5 459 7 054

En modell för att följa upp andelen 
personer med funktionsnedsättning 
som upplever att de har möjlighet att 
använda transportsystemet (delmål 3) 
har tagits fram för nio grupper med 
olika funktionsnedsättningar. Den mäter 
den lång- och kortväga kollektivtrafiken 
med alla trafikslag för dessa nio grupper. 
Den baseras på sex delindex som mäter 
olika delar av hela resan med värden 
0–1. Vid en första mätning, genomförd 
under 2013, har det samlade indexet 

för användbarheten i svensk lång- och 
kortväga kollektivtrafik uppmätts till 
0,46. För att följa utvecklingen kommer 
nya mätningar att genomföras 2014, 2015 
och 2017.

Resvaneundersökningar (RES 
2005/06, RVU 2011, RVU 2012) visar 
att personer med funktionsnedsätt-
ning reser mindre än övriga och att de 
med rörelsenedsättning reser minst (se 
diagram nedan). När det gäller val av 
färdmedel så är förare i personbil det 
mest frekventa färdsättet. Därefter följer 
gående till fots, passagerare i personbil 
och kollektiva färdmedel. Beträffande 
ärende för resan är fritidsaktivitet/be-
sök den vanligaste orsaken till resa för 
personer med funktionsnedsättning. För 
hela gruppen är resa mellan bostad och 
arbete den vanligaste.

TILLGänGLIGhET I KOLLEKTIV- 
TRaFIKEn mELLan REGIOnER
En av Trafikverkets uppgifter är att 
verka för en grundläggande tillgänglig-
het i kollektivtrafiken mellan regioner 
genom bland annat avtal om trafik. Vi 
bedömer den grundläggande tillgäng-
ligheten utifrån åtta kriterier som ska 
vara uppfyllda för att en kommun ska ha 
god tillgänglighet. Kriterierna omfattar 
tillgänglighet till respektive från Stock-
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holm, internationella resor, storstäder, 
region- och universitetssjukhus, univer-
sitets- och högskoleorter, andra större 
orter samt besöksnäring.

Trafikverkets insatser medförde 
under 2013 att tillgängligheten för 88 av 
landets kommuner upprätthölls på en 
högre nivå än om inga insatser gjorts. 
Utan Trafikverkets insatser skulle 13 
kommuner ha haft en oacceptabel till-
gänglighet inom alla kriterierna. Genom 
Trafikverkets insatser har antalet kom-
muner med oacceptabel tillgänglighet 
minskat till 4. Även i dessa 4 kommuner 
gör Trafikverket insatser, men insat-
serna förmår inte att reducera restiderna 
till en sådan nivå att det går att nå god 
eller acceptabel tillgänglighet. Motsva-
rande siffror för 2012 var att tillgänglig-
heten upprätthölls på en högre nivå i 96 
kommuner samt att 13 kommuner skulle 
ha haft oacceptabel tillgänglighet utan 
Trafikverkets insatser.

TILLGänGLIGhET FöR bILTRaFIK 
InOm OCh mELLan REGIOnER
Tillgänglighet för biltrafik inom och 
mellan regioner bedöms efter antalet 
personer som har fått förändrad restid 
till centralort, regionalt centrum och 
storstad. 

I glesbygden har knappt 6 200 per-
soner fått kortare restid till närmaste 
centralort under 2013, medan restiden 
har ökat för 8 900 personer. Det innebär 
att 3,8 procent av dem som bor i glesbygd 
har fått förbättrad tillgänglighet till när-
maste centralort, medan tillgängligheten 
försämrats för 5,5 procent. Beräkningen 
avser antalet personer som har mer än 
en halvtimmes restid till centralorterna 
och som har fått restiden förändrad med 
mer än en halv minut under året. 

Restiden till regionala centrum har 
minskat för 46 000 personer, medan  

270 000 personer har fått längre restid 
under 2013. Beräkningen baseras på 
antalet personer som har mer än en 
halvtimmes restid till regionalt centrum 
och som har fått restiden förändrad med 
mer än en halv minut under året. 

Under 2013 har knappt 9 000 
personer fått kortare restid till stor-
stad, medan 51 000 personer har fått 
restidsökningar. Tillgängligheten till 
storstad bedöms efter det antal personer 
som har mer än en timmes restid på väg 
till ett nationellt centrum (Stockholm, 
Göteborg eller Malmö) och som har fått 
restiden förändrad med mer än 4 minu-
ter under året. 

Totalt har 61 000 personer fått kor-

tare restid på väg till sin centralort, sitt 
regionala centrum eller till närmaste 
storstad under 2013, medan 329 000 per-
soner har fått längre restid. De samlade 
tillgänglighetseffekterna under året kan 
jämföras med 2012, då knappt 106 000 
människor fick kortare restid och drygt 
54 000 människor fick längre restid. Att 
fler personer har fått längre restid än 
kortare under 2013 beror på hastighets-
förändringarna i vägnätet. Hastighe-
terna har sänkts för fler trafikanter än de 
har höjts för.

TILLGänGLIGhET CyKEL
Enligt rapporten Cykling i Sverige: en 
studie av variationen mellan regioner 

Källa: era

tabell 13
Resultat för leveranskvalitet Säkerhet

Järnväg Storstad Större stråk
Övriga  

viktiga stråk
mindre trafik

ringa eller 
ingen trafik

Säkerhet

antal omkomna i  
järnvägstransportsystemet

105

antal allvarligt skadade i  
järnvägstransportsystemet

18

antal färre omkomna som ett resultat 
av trafikverkets åtgärder

 2,05

Väg Storstad Stamvägar arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

lågtrafikerat

Säkerhet

antal omkomna i  
vägtransportsystemet

264

antal allvarligt skadade i  
vägtransportsystemet

4 700

antal färre omkomna som ett resultat 
av trafikverkets åtgärder

3,5

→

→
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Omkomna i järnvägstrafik, internationell jämförelse, 
antal per miljoner tågkilometer år 2012

0,00  0,50  1,00  1,50  2,00  2,50  

Ungern
Bulgarien

Litauen

Slovakien

Rumänien

Tjeckien
Polen

Portugal

Nederländerna

Slovenien

Grekland

Finland

Estland

Lettland
Belgien

Tyskland

Frankrike
Österrike

Spanien

Luxemburg
Italien

Sverige

Storbritannien

Danmark

Norge



24 Trafikverkets årsredovisning 2013

Resultatredovisning
Transportsystemets tillstånd

och kommuner (Spolander K., 2013) har 
cyklingens andel av personresandet 
på nationell nivå legat oförändrad på 9 
procent de senaste fem åren. I rappor-
ten redovisas även cyklingens andel i 
kommuner med över 40 000 invånare. 
Andelen varierar stort från 1 procent 
(Borås) till 24 procent (Landskrona). Un-
dersökningen visar även stora skillnader 
mellan länen, från 1,9 procent (Väster-
norrland) till 15,9 procent (Kronoberg).

jämSTäLLd anVändbaRhET
Skillnader och likheter i resmönstren 
för kvinnor och män avspeglar samhäl-
let i stort. För både kvinnor och män 
dominerar personbilsresor. Kvinnor åker 
mer kollektivt, går mer till fots och rör 
sig inom ett mer begränsat område än 
män. Män har större tillgång till bil, gör 
längre arbetsresor, använder oftare bil i 
tjänsten och är även mer benägna att ta 
bilen till centrala lägen. Skillnaderna i 
resmönster speglar även storleken på ar-
betsmarknadsregioner, där kvinnornas 
generellt är mindre och med färre jobb 
att välja bland.

Insatser som ökar den reella friheten 
att välja färdsätt och på andra sätt ökar 
tillgängligheten i transportsystemet 
kan ge positiva effekter för jämställdhe-
ten både för kvinnor och män. Det kan 
handla om insatser som ökar framkom-
ligheten och attraktiviteten för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik, inklusive 
sådant som minskar förseningar i kol-
lektivtrafiken, åtminstone så länge per-
sonbilen är ett så dominerande färdsätt. 
Likaså kan god regional kollektivtrafik 
bidra till ökad jämställdhet, men också 
till hållbar regionförstoring och därmed 
ekonomisk tillväxt och tillgång till fler 
attraktiva arbetsplatser.

bäRIGhET På VäG
För näringslivets och särskilt skogsnä-
ringens tunga transporter är det viktigt 
med få bärighetsrestriktioner. Antalet 
kilometer väg med bärighetsrestriktio-
ner har minskat drastiskt efter år 2007, 
då en ny mer återhållsam inriktning för 
tillfälliga nedsättningar av bärigheten 
antogs. Under 2013 ökade emellertid den 
del av det statliga vägnätet som fick ned-
satt bärighet relativt kraftigt. Noterbart 
är att de ökade problemen under tjäl-
lossningen 2013 inte gäller länen i norra 
Sverige, utan i stället har Hallands, Kro-
nobergs, Jönköpings och Östergötlands 
län haft de största ökningarna.

TRanSPORTdISPEnSER OCh 
SPECIaLTRanSPORTER
Trafikverket tar varje år emot cirka  
23 000 ansökningar om undantag för 
vikt, bredd eller längd för vägtranspor-
ter.  Dialog med de sökande har lett till 
att endast 43 ansökningar avslogs 2013. 
Om Trafikverket inte lyckas hitta en 
lämplig färdväg på väg med tanke på 
bärighet kan vi rekommendera att de sö-
kande i stället ansöker om att transpor-
tera på järnväg. Cirka 70 procent av all 
godstrafik på järnväg gäller någon typ av 
specialtransport. Trafikverket hanterar 
årligen omkring 1 000 transportvillkor 
och cirka 6 000 transporttillstånd för 
järnväg, där varje ansökan berör upp till 
7 tåg. Järnvägen är i många fall det enda 
alternativet för riktigt tunga transpor-
ter, till exempel av transformatorer. Våra 
mätningar visar att handläggningstider-
na är korta för både dispensansökningar 
på väg och specialtransporter på järnväg 
samt att de sökande är nöjda. Båda 
faktorerna är viktiga för näringslivets 
transporter.

TURISm
I Trafikverkets strategiska utmaningar 
ingår att våra insatser ska bidra till att 
resor och transporter för turist- och 
besöksnäringen blir mer attraktiva och 
mer miljöanpassade. Trafikverket har 
deltagit i utvecklingsarbete om destina-
tionerna i Kiruna och Åre, vilket innebu-
rit att besöksnäringen och Trafikverket 
har fått bättre insikt om de viktigaste 
åtgärderna. Vi har även samarbete med 
arrangörerna vid större evenemang, som 
Vasaloppet, Vätternrundan och Iron 
Man i Kalmar, vilket har bidragit till att 
evenemangen kunde genomföras med 
god säkerhet och väl fungerande logistik 
för deltagare och publik.

Säkerhet
Inom området säkerhet följer Trafikver-
ket antalet omkomna och allvarligt 
skadade i järnvägs- och vägsystemen. 
Dessutom redovisas en beräkning av  
antalet sparade människoliv som  
resultat av Trafikverkets åtgärder.

SäKERhET På jäRnVäG 
Trafikverkets mål är att till år 2020 
halvera antalet omkomna i järnvägs-
systemet från nivån 2010. Det innebär 
en minskning från 110 dödade 2010 till 
maximalt 55 dödade år 2020. I antalet 
ingår självmord.

Uppgifterna avser den statliga 
järnvägsanläggningen. Det innebär att 
det som har inträffat på Roslagsbanan, 
Saltsjöbanan och Inlandsbanan samt på 
privata eller kommunala terminalområ-
den, bangårdar och sidospår, inte ingår i 
denna redovisning.

Dödstalen för år 2013 indikerar inte 
en utveckling i fas med Trafikverkets 
mål – se diagram 15. 

På de statliga järnvägarna beräknas 
105 (97) personer ha dödats och 18 (16) 
ha skadats allvarligt under 2013. Som 
allvarligt skadade räknas de som skadas 
så allvarligt vid en järnvägsolycka att de 
får minst 24 timmars sjukhusvård. Cirka 
86 procent av dödsfallen var självmord.

Under de senaste tio åren har antalet 
dödade ökat med i genomsnitt 2,0 pro-
cent per år. Hela denna ökning utgörs av 
självmord. 

I plankorsningar dödades 13 (19) 
personer 2013 varav 6 (10) var självmord. 
9 (5) personer skadades allvarligt. Som 
plankorsning räknas inte bara platser 

från och med 2010 särredovisas 
självmord och mord i vägtra-
fikolyckor. metodutveckling har 
medfört att fler självmord hittas. 
Sedan 2012 bedöms redovis-
ningen vara gjord med likvärdig 
metodik.

Faktisk utveckling Självmord Nödvändig utveckling för att nå etappmålet

DIAGRAM 17

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2013 samt 
nödvändig utveckling (utifrån medelvärde 2006-2008)
för att nå målet om 220 färre dödade år 2020
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där järnvägen korsas i samma plan av en 
väg utan även där cyklister och gående 
korsar järnvägen genom cykel- och 
gångfållor.

Under året dödades 4 (4) barn i järn-
vägsanläggningen varav 2 (3) var själv-
mord. 3 (1) barn skadades allvarligt. Som 
barn räknas personer i åldern 0–17 år. 
Säkerheten för passagerare i tåg är hög. 
Under de senaste tio åren har endast en 
passagerare på tåg dödats.

Trafikverket har identifierat ett antal 
platser och sträckor med högre risk för 
påkörning av människor. Under året 
fortsatte vi att åtgärda dessa delar. I för-
sta hand sätter vi upp stängsel, men även 
plankorsningsåtgärder har genomförts. 
Enligt en teoretisk effektberäkning ska 
detta ha resulterat i att cirka 2,0 män-
niskoliv har sparats.

I en europeisk jämförelse är säkerhe-
ten på Sveriges järnvägar relativt god, 
uttryckt i antal dödade per miljoner 
tågkilometer.

SäKERhET På VäG
Riksdagen beslutade 2009 om målet att 
antalet dödade i vägtrafiken bör halveras 
mellan år 2007 och år 2020. Det innebär 
maximalt 220 dödade år 2020. Enligt 

samma beslut ska antalet allvarligt 
skadade i vägtrafiken reduceras med en 
fjärdedel.

Under 2013 beräknas 264 (285) per-
soner ha omkommit i vägtrafikolyckor. 
Utfallet ligger väl under den nivå som är 
nödvändig för att nå målet till år 2020 

och pekar på att den positiva trenden 
under de senaste åren fortsatte även 2013. 
Cirka 25 (36) av dödsfallen i vägtrafiken 
beräknas ha varit självmord. 

Det är främst antalet omkomna cyklis-
ter och passagerare i personbil som har 
minskat jämfört med 2012. På det statliga 

DIAGRAM 18

Omkomna i vägtrafiken, internationell jämförelse, 
antal per 100 000 invånare år 2012 samt i Sverige 2013
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vägnätet beräknas 210 (210) personer 
ha omkommit. På det övriga vägnätet 
omkom 47 (65) på det kommunala väg-
nätet och 7 (10) på det enskilda vägnätet. 
Fördelningen mellan kvinnor och män 
bland de omkomna är 197 (218) män och 
67 (67) kvinnor. Antalet barn 0–17 år som 
beräknas ha dödats i vägtrafiken är 11 
(17). Det är det lägsta antalet omkomna 
barn sedan man började föra statistik. 
Under den senaste tioårsperioden har 
antalet halverats.

Det minskade antalet omkomna 
2013 kan förklaras av att hastigheterna 
fortsätter att minska och att arbetet med 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder fort-
satte. Allt säkrare fordon anses vara den 
viktigaste förklaringen till den positiva 
trenden med allt färre dödade. Åtgär-
der på det statliga vägnätet under 2013 
beräknas ge en teoretisk effekt på 3,5 
(6) färre omkomna. Den lägre effekten 
jämfört med 2012 beror främst på att 
hastighetsgränser inte har sänkts i lika 
stor utsträckning. 

Antalet dödade i vägtrafiken per  
100 000 invånare 2013 beräknas vara 2,7 
(3,1), exklusive självmord. Genomsnittet 
för EU-länderna under 2012 var 5,5 en-
ligt senast tillgängliga statistik. EU har 
sedan tidigare beslutat om en halvering 
av antalet omkomna från 2010 till 2020, 
vilket för vår del innebär en minsk-
ning från 266 till max 133 omkomna. 
Sverige ligger inte i linje med nödvändig 
utveckling för att nå det målet. Nivån för 
en utveckling mot det målet beräknas till 
högst 216 omkomna 2013.

För att etappmålet om allvarligt 
skadade ska uppfyllas krävs att antalet 
minskar med nästan 3 procent varje år 
från 2007 till 2020. Som allvarligt ska-
dad inom vägtrafik definieras den som i 
samband med en olycka har fått en skada 

som ger minst 1 procents medicinsk 
invaliditet. Antalet allvarligt skadade 
2007 beräknades vara 5 500 personer. 
År 2013 beräknas 4 700 (4 400) perso-
ner ha skadats allvarligt. Etappmålet 
innebär att antalet allvarligt skadade får 
uppgå till högst 4 100 år 2020. Från 2007 
har antalet allvarligt skadade minskat 
med 15 procent. Även om det skedde en 
uppgång under 2013 är det i linje med 
nödvändig utveckling.

miljö och hälsa
Miljö och hälsa är ett samlingsbegrepp 
för transportsystemets påverkan på de 
transportpolitiska hänsynsmålen och de 
nationella miljökvalitetsmålen. Begrep-
pet består av delarna klimat, hälsa och 
landskap, som också utgör leveranskva-
liteter. Det täcker såväl transportsys-
temets tillstånd som resultatet av de 
insatser som görs för att minimera 
negativ påverkan och gynna en positiv 
utveckling i dessa avseenden. 

I dag har Trafikverket en indikator 
för leveranskvaliteten klimat. Utveck-
ling av indikatorer för hälsa och land-
skap pågår. För begreppet hälsa använ-
der vi antal förlorade levnadsår genom 
indikatorn DALY (disability-adjusted 
life-years). För landskap ska indikatorer-
na visa andelar av infrastrukturen som 
uppfyller fastställda kvalitetskrav. 

Klimat: Vägtrafikens totala utsläpp 2013 
var 17 400 000 ton CO2e.  Utsläppen 
minskade med knappt 500 000 ton CO2e 
under 2013 varav Trafikverkets egna 
åtgärder, och åtgärder i samverkan med 
andra aktörer, minskade utsläppen med 
drygt 99 000 ton CO2e.
Hälsa: Merparten av indikatorerna 
bedöms vara under målnivå. De insatser 
som görs är av samma omfattning som 
2012.
Landskap: Merparten av indikatorerna 
bedöms vara under målnivå. De insatser 
som görs är av samma omfattning som 
2012.

KLImaT OCh EnERGI 
Energianvändning och klimatpåverkan 
är intimt förknippade, i synnerhet inom 
transportsektorn där energianvänd-
ningen för inrikes transporter till 89 
procent består av oljeprodukter. Under 
2012 svarade inrikes transporter för 33 
procent av Sveriges utsläpp av växthus-
gaser. Om man räknar in bränsle som 
tankas i Sverige för utrikes sjö- och 
luftfart, svarar transportsektorn för 47 
procent av Sveriges utsläpp av växthus-
gaser. Utsläppen från inrikes transporter 
domineras av vägtrafiken, som 2012 stod 
för 95 procent. Därefter kommer luftfart 
3 procent och sjöfart 2 procent och sist 
järnvägstrafiken med 0,4 procent. Till 
detta kommer även utsläpp från byggan-
de, drift och underhåll av infrastruktur. 

Under senare år har utsläppen av 
växthusgaser från transporter minskat 
i Sverige. Som högst var utsläppen 2007, 
då utsläppen från inrikes transporter 
var 12 procent större än 1990. Sedan 
dess har de minskat med 11 procent så 
att de 2012 var 1 procent mindre än 1990. 
Vägtrafikens utsläpp i Sverige mins-
kade under 2013 med 3 procent och är 
nu lägre än 1990. Detta är en trend som 
kan ses i stora delar av västra Europa. 
Utsläppen från inrikes transporter inom 

tabell 14
Resultat för leveranskvalitet Miljö och hälsa

Miljö och hälsa

transportsystemets utsläpp av koldioxidekvivalenter, 
varav förändrade utsläpp som ett resultat av trafikver-
kets insatser

"totala utsläpp från vägtrafiken var 17 400 000 ton Co2e.  
minskning av trafikverket, drygt 99 000 ton Co2e"

transportsystemets påverkan på hälsosamma 
levnadsår (DalY), varav påverkan som ett resultat av 
trafikverkets insatser

mått under utveckling

andel statlig infrastruktur som är landskapsanpassad, 
varav effekter som ett resultat av trafikverkets insatser

mått under utveckling

→

DIAGRAM 19
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tabell 15
Utsläpp av växthusgaser per färdmedel (miljoner ton)

1990 2005 2010 2011 2012 2013

Personbil 12,9 12,9 12,1 11,7 11,1 10,9

lätt lastbil 0,8 1,4 1,7 1,7 1,7 1,6

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

tung lastbil 3 4,6 4,7 4,7 4,3 4,1

motorcykel/moped 0,04 0,09 0,11 0,1 0,1 0,1

Totalt vägtrafik 17,6 19,9 19,4 18,9 17,9 17,4

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

Järnväg godstrafik 0,05 0,05 0,05 0,05

Totalt järnvägstrafik 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07

inrikes sjöfart 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3

inrikes flyg 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5

Totalt inrikes transporter1 19 21,1 20,1 19,6 18,8

1) exklusive arbetsmaskiner

de 15 gamla EU-länderna minskade med 
7 procent mellan 2007 och 2011. Den 
positiva utvecklingen beror på flera olika 
faktorer. 

Den viktigaste orsaken är den kraf-
tiga energieffektivisering av personbilar 
som är ett resultat av EU-krav på nya 
bilars koldioxidutsläpp. Tillsammans 
med nationella styrmedel har detta lyft 
upp koldioxidutsläppen och energieffek-
tiviteten på agendan så att det har blivit 
ett konkurrensmedel för biltillverkarna. 
Inom de 27 EU-länderna minskade 
koldioxidutsläppen för nya bilar mellan 
2006 och 2012 från 162 g/km till 132 g/
km, en minskning med 17 procent. Sveri-
ge var länge ett av de länder som hade de 
högsta koldioxidutsläppen på nya bilar, 
men utsläppen har mellan 2006 och 2012 
minskat med 25 procent, från 189 g/km 
till 135 g/km, så att Sverige nu närmat 
sig EU-snittet. Rapporteringen omfattar 
inte alla personbilar. Tar man med alla 
nya personbilar minskade utsläppen från 
personbilar från 138 g/km 2012 till 136 
g/km 2013. Den lägre minskningstakten 
jämfört med tidigare år är ett resultat 
av en ökning av fyrhjulsdrivna nya bilar 
från 23 procent 2012 till 30 procent 2013. 
Andelen har mer än fördubblats sedan 
2009 då andelen var 14 procent.

En annan viktig faktor till de mins-
kade koldioxidutsläppen är att andelen 
förnybar energi har ökat. Under 2013 
ökade andelen förnybar energi inom 
vägtrafiken i Sverige från 7,9 procent till 
9,8 procent. Ökningen beror till största 
delen på ökad inblandning av HVO, 
hydrerade växtoljor, i diesel. 

Energieffektiviseringen och ökad 
andel förnybar energi har fått fullt ge-
nomslag på utsläppen genom att trafiken 
inte har ökat sedan 2008 för vare sig per-
sonbilar eller tunga lastbilar. Samtidigt 

pekar Trafikverkets prognoser på ök-
ningar av trafiken framöver. Det gör att 
utsläppen trots beslutade åtgärder och 
styrmedel för energieffektivare person-
bilar och lätta lastbilar i bästa fall mins-
kar något fram till 2030. Utredningen 
för fossilfri fordonstrafik föreslår i sitt 
betänkande, som kom i slutet av 2013, 
som mål för vägtrafiken att utsläppen av 
koldioxid ska minska med 80 procent till 
2030 jämfört med 2010. Med nuvarande 
utveckling innebär det ett allt större gap 
mellan prognostiserad utveckling och 
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mål.  Under senare år har prognoser om 
fortsatt ökad trafik ifrågasatts. En del 
menar att nuvarande stagnation i tra-
fikutvecklingen inte bara kan förklaras 
av en svag ekonomi utan att det handlar 
om en större samhällsomvandling där 
bilen inte längre är lika självklar som 
transportmedel. Det finns en del trender 
som talar för en sådan utveckling, som 
att städerna under de senaste decen-
nierna har förtätats från att tidigare 
glesats ut. Stadsutvecklingen i centrala 
delar av städerna får också ett allt större 
fokus på gång-, cykel- och kollektivtra-
fik. Samtidigt finns motverkande trender 
som leder till ökad bilanvändning, som 
allt fler externa handelsetableringar. En 
annan trend är att allt färre har körkort 
och att detta också går allt längre upp i 
åldrarna. 

Under 2013 ledde Trafikverkets 
åtgärder till att transportsektorns 
koldioxidutsläpp minskade med 99 459 
ton (räknat i koldioxidekvivalenter) och 
att transportsektorns energianvändning 
minskade med 321 GWh. Störst bidrag 
kommer från öppnandet av Haparanda-
banan samt ökad kollektivtrafik. Andra 
bidragande åtgärder är elbesparing 

i tågdrift, krav på sparsam körning i 
förarprovet samt energi- och koldioxid-
besparande åtgärder i byggande av infra-
struktur. Fram till 2010 består resultaten 
av Vägverkets åtgärder i form av framför 
allt samverkan för ökad hastighetsefter-
levnad och bättre val av fordon, drivme-
del och färdsätt. Resultatet ökade i takt 
med att arbetssättet förbättrades och fler 
åtgärder blev möjliga att effektberäkna. 
Från Trafikverkets bildande redovisas 
även minskad energianvändning. Från 
och med 2013 har Trafikverket avvecklat 
en stor del av den samverkan som bidrog 
till kvantifierade resultat för minskad 
energianvändning och klimatpåverkan, 
därav de lägre bidragen 2013.

häLSa 
Det transportpolitiska målet anger att 
transportsektorn ska bidra till minskad 
ohälsa. Arbete för minskat antal döda 
och allvarligt skadade i trafiken har 
länge varit en självklarhet och trafiksä-
kerhet är ett eget mål i transportpoliti-
ken som inte sorterar under miljö och 
hälsa. Namnbytet på målet från ”miljö” 
till ”miljö och hälsa”, indikerar att det 
önskas ökat fokus på hälsofrågorna. 

Trafikverket kommer att utveckla 
en indikator för hälsa som bygger på 
antalet förlorade levnadsår (DALY). Den 
täcker både direkta risker för dödsfall 
och hälsorisker som sömnstörningar och 
andningsstörningar, som i sin tur kan 
leda till annan ohälsa. Indikatorn kom-
mer initialt att summera effekter från 
buller, luftkvalitet och aktivt resande.

Omkring två miljoner människor 
bedöms vara utsatta för trafikbuller 
som överskrider riktvärdet 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina 
bostäder. Trafik på vägar och järnvägar 
är därmed de bullerkällor som berör flest 
människor i Sverige. Höga bullernivåer 
medför negativa effekter på hälsa och 
välbefinnande, till exempel olust- och 
störningskänsla, ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar, sömnstörningar och 
effekter på inlärning och prestation. En 
nyligen presenterad rapport visar även 
på ett samband mellan vägtrafikbuller 
och diabetes. Minskad bullerexponering 
ger därför betydande hälsovinster. Även 
vibrationer kan ge upphov till störningar 
och påverka människors hälsa. Den sam-
mantagna störningen ökar väsentligt om 
boende samtidigt utsätts för både buller 
och vibrationer. 

Längs de statliga vägarna beräknas 
200 000 personer vara utsatta för högre 
bullernivåer än de riktvärden som riks-
dagen beslutat ska gälla inomhus.  
För järnväg är motsvarande siffra  
380 000. Det totala bullret i samhället 
har minskat något under året som följd 
av genomförda skyddsåtgärder. Skydds-
åtgärder i de mest exponerade miljöerna 
har tillsammans med trafikförändringar 
medfört att antalet personer som ex-
poneras för trafikbuller över riktvärdet 
inomhus har minskat med omkring  
6 000 personer under 2013. Det finns 
dock osäkerheter i såväl statistikunder-
laget som beräkningsmodellen.

Samtidigt är dock trenden att fler 
människor exponeras för trafikbuller ut-
omhus. De främsta anledningarna är att 
fler flyttar till storstäderna och att det 
byggs bostäder i bullerutsatta lägen. 

Sambandet mellan bullerexpone-
ring och påverkan på hälsa är inte helt 
klarlagt. Det finns ett flertal studier om 
vägtrafikens hälsopåverkan, men på-
verkan från järnvägstrafiken är mindre 
studerad. Forskning visar att redan vid 
bullernivåer strax över riktvärdet på 55 
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dBA finns en ökad risk för hjärtinfarkt. 
Baserat på internationella studier kan 
350–800 dödsfall i hjärt- och kärlsjuk-
dom i Sverige per år vara kopplade till 
exponering för vägtrafikbuller. Detta är 
endast en del av trafikbullrets påverkan 
på hälsan. I dagsläget saknas kun-
skap om trafikbullrets totala negativa 
hälsoeffekt. Under 2014 kommer därför 
Trafikverket att initiera ett utvecklings-
arbete för att beräkna väg- och järn-
vägstrafikens totala effekt på Sveriges 
befolkning. Målet är att redovisa hälso-
effekten i måttet DALY, förlorade friska 
levnadsår. 

I WHO:s rapport från 2012 ”Burden 
of disease from environmental noise” 
har en beräkning gjorts av hur många 
friska levnadsår som förloras varje år i 
Europa till följd av omgivningsbuller. 
Dessa beräkningar kan dock inte direkt 
tillämpas på svenska förhållanden. I de 
stora posterna, sömnstörning och all-
mänstörning, har man exempelvis inte 
beaktat att svenska hus är väl isolerade 
och att man normalt sover med stängda 
fönster. Man kan dock anta att situatio-
nen i Sverige följer liknande mönster och 
att hälsopåverkan är betydande. 

Luftkvaliteten i svenska tätorter 
har generellt blivit mycket bättre de 
senaste decennierna. Men den positiva 
utvecklingen är inte lika påtaglig som 
tidigare. Renare motorer och bränslen 
har gett stora utsläppsminskningar, men 
vägtrafiken är fortfarande en betydande 
källa till luftföroreningar. Hälsopåver-
kan är betydande. Problemen är störst 
i tätorter, dels för att fler exponeras, 
dels för att ett slutet gaturum ger högre 
halter. Spårbunden trafik är ett mindre 
problem, men den kan ha betydelse i 
underjordiska miljöer. Även om sjöfarten 
står för stor del av utsläppen påverkar 
den inte tätortshalterna nämnvärt, för-
utom i vissa hamnstäder. 

Jämfört med andra länder har Sve-
rige låga bakgrundshalter av kväveoxi-
der och partiklar, men partikelhalterna 
i gaturum kan däremot vara bland de 
högsta i Europa under upptorkningen på 
vårvintern. Det beror på att en domine-
rande del av utsläppen av inandnings-
bara partiklar (PM10) i gatumiljöer sker 
vid slitage och uppvirvling från vägba-
nan, främst orsakad av dubbdäck. 

Enligt beräkningar förloras 35 000 
friska levnadsår varje år på grund av 
trafikrelaterade luftföroreningar i Sve-
rige (Rapport VV 2009:3). Över tvåtusen 
personer dör i förtid och andra drabbas 
av lungsjukdomar, cancer eller problem 
med hjärta och kärl. Förbättrade meto-
der utvecklas för att följa förändringar 
av antal exponerade och hälsopåverkan, 
men det är för tidigt att redovisa några 
resultat. En bedömning är att antalet 
förlorade hälsosamma levnadsår på 
grund av luftföroreningar sannolikt har 
minskat sedan 2000-talets början, men 
att det fortfarande är en god bit till målet 
frisk luft. 

Halterna varierar mellan olika år, 
främst på grund av meteorologiska 
faktorer. Enligt ett luftkvalitetsindex 
(se diagram) har halterna i tätorter 
minskat med 26 procent sedan början av 
2000-talet, fram till vintern 2011/2012. 
Halterna av kvävedioxider har inte fort-
satt att minska det senaste decenniet, 
och de lagstadgade miljökvalitetsnor-
merna för utomhusluft överskrids också 
fortfarande i flera tätorter i trafiknära 
miljöer. Fullständiga data för 2013 finns 
inte förrän våren 2014, men preliminära 
uppgifter tyder på att miljökvalitets-
normen för partiklar PM10 överskreds i 
några tätorter under 2013. Sannolikt har 
lokala åtgärder som dammbindning och 
dubbdäcksförbud bidragit till att sänka 
halterna, men det är inte tillräckligt för 
att klara den fastställda normen. Ännu 

svårare att nå är miljökvalitetsmålen för 
frisk luft, framför allt målen enligt de 
preciseringar som finns för kvävedioxid 
och partiklar i tätorter. Även målet för 
marknära ozon är svårt att nå.

Det finns mycket forskning som visar 
sambanden mellan fysisk aktivitet och 
en rad välfärdssjukdomar. Genom att 
ersätta korta bilresor med att gå eller 
cykla kan man uppnå betydande hälso-
vinster. Även genom att få över bilister 
till kollektivtrafik kan man uppnå en 
hälsovinst, eftersom en resa med kol-
lektivtrafik oftast är kombinerad med 
gång eller cykel. En studie från Umeå 
universitet visar att de som regelbundet 
promenerar, cyklar eller åker kollektivt 
till arbetet löper 40 procent lägre risk 
att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med 
personer som åker bil till arbetet. En 
studie av 28 000 personer i Köpenhamn 
visar att risken att dö för tidigt är 28 
procent lägre för de som cykelpendlar 
till arbetet. 

Andra studier visar att stillasittande 
i sig har negativa hälsoeffekter som är 
oberoende av mängden fysisk aktivitet. 

Arbetet med att ta fram indikatorer 
för att beräkna DALY för fysisk inakti-
vitet är under utveckling. Potentialen 
för hälsan kan illustreras med några 
indikatorer och trender. 

• 29 procent av bilresorna var 
under 5 kilometer år 2012, jäm-
fört med 30 procent 2011 och 29 
procent 2005–2006. 

• 35 procent av arbetsresorna med 
bil var under 5 kilometer år 2012, 
jämfört med 38 procent 2011 och 
42 procent 2005–2006. 

Detta innebär inte att alla bilresor under 
5 kilometer kan ersättas. Det ger dock en 
indikation på den teoretiska potentialen 
för överflyttning till cykel. 

Insatser som gynnar cykling och 
gång har även gynnsamma effekter 

tabell 16
Resultat av Trafikverkets åtgärder för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och energianvändning

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt  
2002–2013

minskning till följd av 
genomförda åtgärder 
(tton Co2)

20 25 23 22 45 40 73 123 101 115 173 99 859

minskning till följd av 
genomförda åtgärder 
(GWh energi)

239 539 321 1 099
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på tillgänglighet för dem som saknar 
tillgång till bil. De bidrar dessutom till 
klimatmålet genom att de korta bilre-
sorna minskar. Ökad andel cykel och 
gång har även positiva effekter på träng-
sel, buller och luftkvalitet och bidrar till 
effektivare markanvändning. Trafikver-
ket utvecklar nyckeltal för att mäta hur 
många vunna levnadsår en mer attraktiv 
och tillgänglig stad kan ge samt vilka 
samhällsekonomiska effekter detta ger. 

Transportsystemet påverkar vår 
hälsa även på andra sätt. Diffus sprid-
ning av föroreningar till mark och 
vatten, elektromagnetiska fält och stress 
är några exempel. Omfattningen är inte 
klarlagd men åtgärder för att begränsa 
effekterna vidtas ändå. 

Trafikverket arbetar för att inte 
bygga in och använda hälso- och 
miljöfarliga ämnen och material. Våra 
granskningar av märkningspliktiga 
kemiska produkter ger god kunskap om 
vilka kemiska produkter som används 
vid byggande, drift och underhåll av 
infrastruktur. Produkterna dokumen-
teras i ett kemikaliehanteringssystem. 
Trafikverket samarbetar med den övriga 
bygg- och anläggningsbranschen och an-
vänder BASTA:s kriterier vid klassning 
och bedömning av material, varor och 
kemiska produkter. Även om produk-

ternas säkerhetsdatablad i många fall 
har brister är förutsättningarna för att 
arbeta med utfasning och riskminskning 
enligt målet för giftfri miljö betydligt 
bättre för kemiska produkter än för 
material och varor.

LandSKaP
Landskap är ett mycket vitt begrepp 
som innefattar natur- och kulturvärden, 
ekologisk funktionalitet och kulturhis-
toria samt naturresurser som vatten, 
odlingsmark och skogsmark. Arbetet 
har tre inriktningar. Dessa är också den 
struktur som Trafikverket använder för 
att följa upp och redovisa tillstånd och 
resultat i termer av ”andel av väg- och 
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bannät som uppfyller ställda krav på 
landskapsanpassning”. 

De tre inriktningarna är: 
1. Anpassa infrastrukturen till omgi-

vande landskap. Detta är ett komplext 
och resurskrävande arbete. Det handlar 
om att infrastrukturen ska harmoniera 
med funktioner och kvaliteter i omgiv-
ningen. Exempel på insatser är passager 
över en väg eller järnväg för djur, åtgär-
der för att gynna artrikedom i sidoområ-
den, skydd för vattendrag och skydd av 
yt- och grundvatten. 

2. Sköta infrastrukturens egna natur- 
och kulturvärden, såsom kulturvägar, 
kulturbroar och alléer och artrika 
infrastrukturmiljöer som vägkanter och 
banområden. Arbetet innebär vård och 
underhåll av dessa miljöer. I vissa fall 
anläggs nya sådana miljöer för att stärka 
kulturhistoriska samband och ekolo-
giska funktioner.

3. Utveckla och vidmakthålla upp-
levelsevärden för trafikanten. Detta 
handlar om att stärka och förtydliga 
upplevelsen av det omgivande land-
skapet samt att synliggöra landskapets 
kvaliteter för trafikanten och göra dem 
mer tillgängliga.

Andelen av infrastrukturen som är 
anpassad till landskapet har på basis av 
stickprov minskat för artrika infrastruk-
turmiljöer. Förändringar som kan hän-
föras till minskade barriäreffekter eller 
åtgärder riktade mot infrastrukturan-
knutna kulturmiljöer och alléer är mar-
ginella. Genom att vi ställer särskilda 
krav på landskapsanpassad skötsel bör 
trenden brytas. Sådana krav har ställts 
i 8 av 11 upphandlingar av driftområden 
för väg under 2013.
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Trafikverket ansvarar för lång-
siktig planering av transport- 
systemet för vägtrafik, järnvägs-
trafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar. Vårt 
uppdrag handlar om att skapa  
effektiva, säkra och hållbara resor 
och transporter för medborgare 
och näringsliv.

Verksamhetens  
resultat

Inledning
Trafikverket bedriver även arbete som är 
gemensamt för hela verksamheten, bland 
annat inom strategiskt och operativt 
kundarbete, forskning och innovation, 
samverkan för effektivare krishantering 
samt internationellt arbete.

RedoVIsnIng aV VeRksamheTs-
Volym och leVeRanseR 
Trafikverket har delat in verksamhe-
ten enligt de uppgifter som framgår av 
verkets instruktion och regleringsbrev. 

Tabell 17
Verksamhetsvolym, miljoner kronor

Planering av  
transportsystemet

Effektivare användning av 
transportsystemet

Underhåll Trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift

Om- och nybyggnadsåtgärder Utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering

Uppdragsverksamhet Totalt

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Verksamhetsvolym 517 709 770 758 820 902 13 642 15 196 16 445 2 405 2 552 2 592 25 274 24 509 21 089 2 938 3 850 4 173 3 452 3 252 2 861 48 986 50 887 48 832

Fördelade stödkostnader 16 17 20 23 19 23 419 355 420 74 60 66 776 573 538 1 308 1 023 1 067

Summa 532 726 790 781 839 925 14 061 15 551 16 865 2 479 2 611 2 658 26 050 25 081 21 627 2 938 3 850 4 173 3 452 3 252 2 861 50 294 51 910 49 899

Finansiering

Anslag 516 709 772 480 525 549 12 628 13 940 15 184 2 421 2 561 2 618 15 572 17 036 15 823 2 938 3 847 4 087 34 555 38 618 39 032

Lån 170 433 288 6 656 3 497 1 500 6 826 3 930 1 788

Bidrag 5 4 4 3 2 2 13 7 34 11 11 2 1 194 2 318 2 255 2 87 4 1 226 2 348 2 384

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter 12 12 14 305 337 404 995 1 171 1 359 46 40 38 2 629 2 230 2 049 3 588 3 361 2 930 7 575 7 151 6 794

Ianspråktagande av tidigare ackumelerat överskott 255 255

Summa finansiering 533 726 790 788 864 954 14 061 15 551 16 865 2 478 2 611 2 658 26 051 25 081 21 627 2 939 3 849 4 173 3 588 3 365 2 930 50 437 52 048 49 998

Resultat extern uppdragsverksamhet och  
offentligsrättsliga avgifter

-7 -25 -29 -136 -113 -70 -143 -138 -99

För beskrivning av sambandet mellan resultatredovisningen och den finansiella redovisningen se not 40 i den finansiella redovisningen.

Indelningen gör att vi bättre kan följa 
upp resultatet av verksamheten, både 
volymer och kostnader för verksamheten 
och de faktiska resultat som Trafikver-
ket har åstadkommit under verksam-
hetsåret. Förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlags 
krav på redovisning av prestationer mot-
svaras inom Trafikverket av begreppet 
leveranser.
Trafikverkets verksamhet har följande 
indelning: 

• planering av transportsystemet

• effektivare användning av trans-
portsystemet

• underhåll

• trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift

• om- och nybyggnadsåtgärder

• utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering

• uppdragsverksamhet.

Resultatet av verksamheten uttrycks 
som leveranser som ska vara hållbara 
över tid. Det gör att uppföljning och 
analys blir meningsfulla och kan bidra 
till ändamålsenlig extern och intern 
rapportering samt till nytta i den interna 
styrningen av verksamheten. Trafikver-
ket har beslutat om leveranser på två 
övergripande nivåer.

I tabell 17 visas verksamhetsvolymen 

enligt den beslutade verksamhetsindel-
ningen. Resultatet av verksamheten i 
form av produkter och tjänster (leveran-
ser) redovisas i respektive kapitel.

Verksamhetens totala omfattning 
2013 var 49,9 miljarder kronor, vilket är 
2 miljarder kronor eller 4 procent lägre 
än föregående år. Volymen investeringar 
är 3,5 miljarder lägre än föregående år. 
Volymförändringen är i huvudsak enligt 
gällande projektplaner och beror på att 
några stora projekt har avslutats eller 
befinner sig i sitt slutskede.

Underhållsverksamheten ökade 
jämfört med föregående år. Verksam-
heten ökade med 1,3 miljarder kronor. 
Ökningen fördelar sig jämnt mellan 
väg och järnväg. För underhåll av väg 
överensstämmer kostnaden 2013 i stort 
med gällande transportplan. För järnväg 
har de senaste årens satsningar lett till 
en nivå som är väsentligt över gällande 
transportplan. Under året beslutade 
regeringen om en överföring av sparade 
anslagsmedel från anslagsposten räntor 
och amorteringar till anslagsposten drift 
och underhåll. Detta tillskott möjlig-
gjorde angelägna utbyten av spår, broar, 
kontaktledningar och signalställverk.

Nuvarande verksamhetsindelning 
för Trafikverket beslutades och infördes 
2012. För 2011 har det inte varit möjligt 
att helt följa samma verksamhetsindel-
ning för kostnader och intäkter. Detta gör 
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att verksamheternas verksamhetsvoly-
mer inte är helt jämförbara mellan åren. 
Den andel av kostnaden som inte har 
gått att fördela mellan verksamheterna 
Underhåll och verksamheten Trafikled-
ning, trafikinformation och övrig drift 
redovisas som kostnader inom verksam-
heten Underhåll. På samma sätt har kost-

naderna som inte gått att fördela mellan 
verksamheterna Planering av transport-
systemet och Effektivare användning av 
transportsystemet redovisats som kost-
nader inom verksamheten Effektivare 
användning av transportsystemet. 

Huvuddelen av verksamheten finan-
sieras med anslag. För 2013 finansierades 

78(74) procent av verksamheten med 
anslag. I tabell 18 redovisas hur verk-
samheterna finansieras med olika anslag 
och anslagsposter.

Femmiljarderssatsningen
Femmiljarderssatsningen beslutades 
av regeringen 2011 och omfattar 3,6 
miljarder kr till åtgärder i järnvägen och 
1,4 miljarder kr till åtgärder på vägnätet. 
Inriktningen för satsningen var drift 
och underhåll, reinvesteringar samt 
trimningsåtgärder, och den omfattade 
åren 2012 och 2013. Trafikverket har nu 
genomfört åtgärder inom satsningen med 
den inriktning som regeringen lagt fast. 

På järnväg har åtgärder på starkt 
trafikerade banor och viktiga godsstråk 
prioriterats. Åtgärderna som genomförts 
påverkar punktligheten positivt på till ex-
empel Godsstråket genom Bergslagen och 
Västra stambanan. Exempel på åtgärder 
som kunnat tidigareläggas är spårbyten, 
broreparationer och trimningsåtgärder 
för att öka kapaciteten. Medlen har också 
bidragit till ett tätare löpande underhåll 
av kontaktledningar, smörjning av växlar 
och snabbare felavhjälpning.

Åtgärderna på väg har inriktats på 
att gynna arbetspendling samt trafiksä-
kerhet och miljö. Exempel på åtgärder 
är kollektivkörfält, mötessepareringar 

Tabell 17
Verksamhetsvolym, miljoner kronor

Planering av  
transportsystemet

Effektivare användning av 
transportsystemet

Underhåll Trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift

Om- och nybyggnadsåtgärder Utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering

Uppdragsverksamhet Totalt

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Verksamhetsvolym 517 709 770 758 820 902 13 642 15 196 16 445 2 405 2 552 2 592 25 274 24 509 21 089 2 938 3 850 4 173 3 452 3 252 2 861 48 986 50 887 48 832

Fördelade stödkostnader 16 17 20 23 19 23 419 355 420 74 60 66 776 573 538 1 308 1 023 1 067

Summa 532 726 790 781 839 925 14 061 15 551 16 865 2 479 2 611 2 658 26 050 25 081 21 627 2 938 3 850 4 173 3 452 3 252 2 861 50 294 51 910 49 899

Finansiering

Anslag 516 709 772 480 525 549 12 628 13 940 15 184 2 421 2 561 2 618 15 572 17 036 15 823 2 938 3 847 4 087 34 555 38 618 39 032

Lån 170 433 288 6 656 3 497 1 500 6 826 3 930 1 788

Bidrag 5 4 4 3 2 2 13 7 34 11 11 2 1 194 2 318 2 255 2 87 4 1 226 2 348 2 384

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter 12 12 14 305 337 404 995 1 171 1 359 46 40 38 2 629 2 230 2 049 3 588 3 361 2 930 7 575 7 151 6 794

Ianspråktagande av tidigare ackumelerat överskott 255 255

Summa finansiering 533 726 790 788 864 954 14 061 15 551 16 865 2 478 2 611 2 658 26 051 25 081 21 627 2 939 3 849 4 173 3 588 3 365 2 930 50 437 52 048 49 998

Resultat extern uppdragsverksamhet och  
offentligsrättsliga avgifter

-7 -25 -29 -136 -113 -70 -143 -138 -99

För beskrivning av sambandet mellan resultatredovisningen och den finansiella redovisningen se not 40 i den finansiella redovisningen.
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samt gång- och cykelvägar. I Stockholm 
har förutsättningarna förbättrats för att 
bättre hantera störningar på pendlings-
sträckor på vägarna vilket ger positiva 
effekter på tillgängligheten i området. 
Pengarna har också använts till nya väg-
beläggningar och åtgärder för förbättrad 

bärighet på vägarna, till exempel genom 
tjälsäkring. Därigenom har det upp-
dämda behovet av beläggningsåtgärder 
kunnat minskas. 

De extra pengarna betyder också att 
Trafikverket kunnat göra satsningar 
på förbättrad trafikinformation. För 

resenärerna är snabb och tillförlitlig 
trafikinformation viktig.

Planering av  
transportsystemet

I detta avsnitt beskrivs Trafikverkets 

Trafikverkets årsredovisning 2013
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Tabell 18
Anslagsförbrukningen per verksamhet, miljoner kronor

Planering av  
transportsystemet

Effektivare användning av 
transportsystemet

Om- och nybygg-
nadsåtgärder

Underhåll Trafikledning, trafikinfor-
mation och övrig drift

Utbetalning av bidrag, stöd 
och medfinansiering

Styrning och stöd Total  
anslagsförbrukning

1:1 Väghållning (ramanslag)

12 Övriga insater för effektiviseringar av transportsystemet 49 237 31 316

13 Myndighetsutövning 15 132 147

14.1 Bidrag för drift av enskilda vägar 1 048 1 048

14.2 Vissa bidrag i trafiksystemet 44 44

16.1 Investeringar i nationell plan 105 4 5 667 350 6 127

16.2 Investeringar i regional plan 31 1 1 849 733 2 613

16.3 Drift och underhåll 56 25 8 712 1 106 9 899

16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion 5 1 584 1 589

S:a 1.1 Väghållning (ramanslag) 260 398 9 101 8 712 1 106 2 205 21 783

1:2 Banhållning (ramanslag)

8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan 3 3

9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet 419 419

10.1 Investeringar i nationell plan 30 4 804 582 5 417

10.2 Drift, underhåll och trafikledning 130 5 6 011 1 448 7 594

11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 2 108 110

S:a 1.2 Banhållning (ramanslag) 165 114 4 804 6 011 1 448 1 001 13 542

S:a 1:3 Administration (ramanslag) 316 14 1 038 1 368

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag)

1 Driftbidrag till icke statliga flygplatser 63 63

3 Beredskapsflyplatser 7 7

S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag) 70 70

S:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag) 810 810

S:a 1:10 Från EU-budgeten finanserade stöd till Transeuropeiska nätverk 393 393

1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)

3 Trängselskatt admin - del till Trafikverket 506 506

6 Trängselskatt Stockholm - överskott tr.skatt del till Trafikverket 5 0 31 36

S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag) 5 506 31 542

1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)

1 Trängselskatt Göteborg - admin del till Trafikverket 8 21 29

2 Trängselskatt Göteborg - Investering del till Trafikverket 494 494

S:a 1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag) 8 494 21 523

summa 753 527 15 299 14 775 2 553 4 087 1 038 39 032
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planering av åtgärder som ska bidra 
till det transportpolitiska målet om 
en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgare och näringsliv i hela 
landet. Planeringen innefattar allt från 
tidiga analyser av vilka åtgärder som ska 
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genomföras för att tillgodose ett behov, 
till prioriterade åtgärdsplaner med fär-
digprojekterade projekt.

Verksamheten med planering av 
transportsystemet har ökat de senaste 
åren. Detta beror till stor del på arbetet 
med att ta fram remissversionen av den 
nationella planen för transportsystemet 
2014–2025, som presenterades i juni 
2013, samt på den utveckling som krävs 
när förändringar genomförs inom pla-
neringsområdet. Sådana ändringar har 
skett för såväl den ekonomiska som den 
fysiska planeringen.

Insamlade och  
analyseRade daTa
Kvalitetssäkrat underlag om såväl trafi-
kens och transporternas utveckling som 
om anläggningars tillstånd är en grund-
förutsättning för att kunna analysera 
och planera åtgärder i trafiksystemen. 
Under 2013 har Trafikverket börjat sys-

tematisera och dokumentera de metoder 
och rutiner som används för att samla in 
nödvändigt planeringsunderlag. 

I samVeRkan fRamTagna och 
PRIoRITeRade åTgäRdsPlaneR
Den 14 juni 2013 överlämnade Trafikver-
ket förslaget till nationell plan för trans-
portsystemet 2014–2025 till regeringen. 
Utgångspunkterna för förslaget var 
regeringens infrastrukturproposition 
och direktivet som Trafikverket fick i 
december 2012. Riksdagen har beslutat 
om 522 miljarder kronor för åtgärder i 
transportsystemet åren 2014–2025. Öns-
kemålen, kraven och behoven överskri-
der nivån. Prioriteringar och effektivise-
ringar behöver göras hela tiden.

Grunden för Trafikverkets priorite-
ringar i förslaget till plan är att i första 
hand vårda den infrastruktur vi har och 
att använda den mer effektivt. Ett viktigt 
område i planen är drift och underhåll 

av järnvägen. I planförslaget presenteras 
också en strategi för reinvesteringar och 
förebyggande underhåll så att järnvägs-
nätets robusthet och tillförlitlighet kan 
öka.

Inom miljöområdet sker bland annat 
satsningar på bulleråtgärder, förore-
nade områden, vatten och landskap. 
Åtgärder som påverkar användningen 
och utformningen av transportsystemet 
bidrar till att miljökvalitetsmålen kan 
nås, till exempel genom styrmedel och 
samverkan med andra aktörer, sam-
hällsplanering med hänsyn till klimat, 
effektiv logistik för godstransporter, 
ökad användning av kollektivtrafik, gång 
och cykel samt miljöåtgärder i befintlig 
infrastruktur. 

Trafiksäkerhetsåtgärder finns i form 
av till exempel anpassning av hastig-
hetsgränser till vägarnas standard, kraf-
tigt ökat antal trafiksäkerhetskameror 
och mötesseparering. För att förbättra 
kapaciteten för person- och godstrafiken 
byggs bland annat nya trafikplatser och 
kollektivtrafikkörfält. På järnväg hand-
lar åtgärderna till exempel om trimning 
av spår- och signalsystem för att möjlig-
göra högre hastighet, tätare tågföljd, 
snabbare tågmöten, effektivare utnytt-
jande av bangårdar samt effektiva an-
slutningar till industri och lastspår vid 
godsterminaler. Regeringen har pekat 
ut ett antal större investeringsåtgärder 
i direktivet, exempelvis första delarna 
av en ny stambana Järna–Linköping och 
Mölnlycke–Bollebygd. En speciell sats-
ning för gruvnäringen i norra Sverige 
och Bergslagen finns också angiven. 
Trafikverket ska tillsammans med andra 
ta fram kunskap om effektiva styrmedel 
som främjar utveckling för energieffek-
tiva, rena, tysta och trafiksäkra fordon. 
Planen innehåller förslag på inriktning 
av innovations- och forskningsinsatser 
som för första gången fångar in behoven 
från alla trafikslag.

samhällsuTVecklIng och  
samhällsPlaneRIng I  
TIdIga skeden
Arbetet i samhällsplaneringens tidiga 
skeden är en viktig del i Trafikverkets 
strävan att vara en aktiv samhällsut-
vecklare. I de riktigt tidiga skedena 
finns betydligt större möjlighet att hitta 
smarta och effektiva trafikslagsövergri-
pande lösningar utifrån fyrstegsprin-
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Tabell 19
Verksamhetsvolym och leveranser för planering av transportsystemet, miljoner kronor

2011 2012 2013

Leveranser

Insamlade och analyserade data 146 218 180

I samverkan framtagna och prioriterade åtgärdsplaner 253 322 383

Planerad trafik på järnväg 117 142 171

Summa leveranser planering av transportsystemet 516 682 734

Forskning och innovation 1 27 36

Summa verksamhetsvolym planering av transportsystemet 517 709 770

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.12 Övriga insatser för effektivisering av  
transportsystemet, väg

46 44 49

 - 1:1 ap.13 Myndighetsutövning, väg 5 4 15

 - 1:1 ap.16.1 Investeringar i nationell plan, väg 82 100 105

 - 1:1 ap.16.2 Investeringar i regional plan, väg 24 22 31

 - 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll, väg 41 46 56

 - 1:1 ap.16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion, väg 4 4 5

- 1:2 ap.8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan, järnväg 3

 - 1:2 ap.10.1 Investeringar i nationell plan, järnväg 35 32 30

 - 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning, järnväg 126 129 130

 - 1:2 ap.11 Övriga insatser för effektivisering av transport-
systemet, järnväg

4 3 2

 - 1:3 Administration 134 306 316

 - 1:11 ap.3 Trängselskatt admin - del till Trafikverket 2 5

 - 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg admin - del till  
Trafikverket

8

Bidrag 5 4 4

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter 12 12 14

Summa finansiering 517 709 770
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cipen. Trafikverket har därför dialog 
med bland annat kommuner, regionala 
planupprättare och företrädare för 
näringslivet.

Breda överenskommelser tecknas 
med flertalet av de växande kommu-
nerna i landet. Framtagandet av överens-
kommelserna är en viktig process som 
styr upp samverkansformerna mellan 
oss och kommunerna. Detta bidrar till 
en balanserad diskussion med fyrstegs-
principen som utgångspunkt. Vidare 
samarbetar vi och stödjer kommuner i 
deras arbete med att ta fram trafikstra-
tegier. Strategierna är bra verktyg för 
kommunerna att ta ett helhetsgrepp 
över trafikfrågorna, även relaterat till 
samhällsplaneringen i stort, exempelvis 
lokalisering. 

Ett förberedande arbete har bedrivits 
för att starta forsknings- och innova-
tionsprojektet Den attraktiva regionen, 
som kommer att vara ett samarbete mel-
lan Boverket, Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), Energimyndigheten, 
Tillväxtverket och Trafikverket samt 
län och regionförbund. Projektet syftar 
till att utveckla samspelet kring ett 
transportsystem som bidrar till regional 
utveckling, miljöeffektiv rörlighet och 
social hållbarhet. 

Barn och ungas inflytande i  
samhällsplaneringen

Trafikverket och Boverket arbetade 
med ett regeringsuppdrag om barn och 
ungas inflytande i samhällsplaneringen 
under 2010 till 2012 tillsammans med 
sex kommuner. Efter att resultatet 
redovisades till Socialdepartementet och 
Näringsdepartement i januari 2013 har 
myndigheterna tillsammans med Folk-
hälsoinstitutet samt Sveriges kommuner 
och landsting börjat utveckla erfaren-
heterna så att de kommer till nytta för 
fler. Samtidigt har vi börjat dra nytta av 
erfarenheterna inom Trafikverkets del 
av den fysiska planeringen.

nyTT PlaneRIngssysTem
Ett nytt planeringssystem för transport-
infrastruktur beslutades av riksdagen 
våren 2012. Systemet innebär att den 
fysiska planeringen av transportin-
frastrukturen sker i en sammanhållen 
planeringsprocess i stället för i flera steg. 
Den nya sammanhållna processen bör-
jade användas den 1 januari 2013.

Beslutet innehåller också en ny modell 
för de ekonomiska delarna av plane-
ringssystemet. Nu kommer regeringen 
att ta särskilda beslut om vilka stora 
investeringsprojekt som Trafikverket 
kan börja bygga inom tre år. Regeringen 
beslutar också vilka stora projekt som 
ska förberedas för byggstart under 
de följande tre åren. Förnyade beslut 
kommer att tas varje år. På detta sätt 
kommer regeringen att få ökad insyn och 
ökat inflytande över hur de långsiktiga 
planerna genomförs, och de priorite-
ringar som behöver göras kommer att få 
en politisk förankring. Det innebär även 
skärpta kvalitetskrav på beslutsunder-
lagen. 

Alla stora investeringsprojekt kom-
mer alltså på sikt att omfattas av tre 
regeringsbeslut innan Trafikverket får 
mandat till byggstart. 

En första redovisning skedde i juni 
2013 i anslutning till att Trafikverket re-
dovisade förslaget till nationell plan för 
åren 2014–2025. Ett beslut från reger-
ingen väntas under våren 2014.

Åtgärdsvalsstudier

Innan planläggningsprocessen börjar 
för väg- och järnvägsinfrastruktur enligt 
väglagen och lagen om byggande av 
järnväg måste en åtgärdsvalsstudie ge-
nomföras. Detta innebär en metodik för 
ett vidare synsätt och närmare samspel 
med andra aktörer vid problemlösning. 
Arbetet kännetecknas av dialog med 

andra aktörer och intressenter. Arbets-
sättet ska stimulera innovativa och 
kostnadseffektiva lösningar som ofta ska 
kunna genomföras snabbare än traditio-
nella lösningar. 

Under 2013 har Trafikverket genom-
fört cirka 200 åtgärdsvalsstudier.

Införandet av åtgärdsvalsstudier 
leder till att fler brister kan avhjälpas 
genom enklare och mer effektiva eller 
kostnadseffektiva åtgärder enligt fyr-
stegsprincipens första tre steg. Därmed 
behövs färre väg- och järnvägsplaner. 

På några platser i landet har åtgärds-
valsstudier genomförts där tidigare 
förbifartslösningar önskats.  I Ystad och 
Kivik har Trafikverket tillsammans med 
kommunerna och andra intressenter 
genom åtgärdsvalsstudier funnit att 
mindre kostsamma trimningsåtgärder 
på befintlig väg löser problemen bättre 
och mer i samklang med målen.

Arbetet med samhällsekonomi och 
trafikprognoser

Det nya ekonomiska planeringssystemet 
innebär bland annat att Trafikverket 
förväntas kunna presentera uppdaterade 
analyser och trafikprognoser årligen. 
Trafikverket har anpassat hela sin verk-
samhet när det gäller effektsamband, 
samhällsekonomisk analys och trafik-
prognoser till denna årliga planerings-
cykel. 

Under 2013 har ett stort antal besluts-
underlag tagits fram i form av samhälls-
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ekonomiska analyser, prognoser över 
trafik- och transportutvecklingen och 
samlade effektbedömningar. Detta har 
till stor del varit kopplat till att få fram 
underlag till Trafikverkets förslag till 
nationell transportplan och till de regio-
nala förslagen till länstransportplaner. 
Allt samhällsekonomiskt beslutsunder-
lag kvalitetsgranskas och beslutas och 
presenteras sedan. 

Av tradition har man inom trans-
portområdet använt samhällsekonomisk 
analys främst för analys av investering-
ar, men det introduceras och används 
nu inom alla områden, exempelvis för 
styrmedelsanalys och underhållsverk-
samhet.

aVgIfTeR På VägaR och banoR
Trafikverket tar ut avgifter för använd-
ningen av järnvägsinfrastrukturen. 
Avgifterna bidrar till att finansiera vår 
förvaltning av järnvägsinfrastrukturen 
och ger ett tillskott till de medel som 
anslås för drift och underhåll. Banavgif-
terna är obligatoriska och Trafikverket 
tar ut dem med stöd av järnvägslagen 
(2004:519). De närmare principerna för 
banavgifterna, liksom för avgifter som 

avser järnvägsanknutna tjänster, redovi-
sas årligen i en järnvägsnätsbeskrivning 
(JNB).

Under året har Trafikverket fördjupat 
övervägandena om hur banavgifterna 
kan utformas som ekonomiskt styrme-
del. Detta redovisades för regeringen i 
slutet av maj 2013. Under planperioden 
2014–2025 har vi för avsikt att gradvis 
anpassa banavgifterna till den nivå som 
järnvägslagen förutsätter så att nödvän-
diga underhållsåtgärder kan genomför-
as. Det innebär successiva höjningar  
utöver den allmänna kostnadsutveck-
lingen. Ett förslag finns att förändra av-
giftsstrukturen så att den ger incitament 
till användning av spårvänliga fordon 
och effektivt kapacitetsutnyttjande. 
På det sättet kan banavgifterna bidra 
till bättre funktionalitet genom färre 
störningar.

På vägsidan tas trängselskatter ut i 

Stockholm och från den 1 januari 2013 
även i Göteborg. Trafikverket ansvarar 
tillsammans med Transportstyrelsen för 
driftsättning och kontinuerlig funktio-
nalitet av systemet för att ta upp skatten. 
En modell för nyckeltal med kostnad per 
identifierad avgiftsbelagd passage har 
utvecklats. Kostnaden för beskattad pas-
sage år 2013 redovisas i tabell 20.

Syftet med trängselskatterna är att 
förbättra framkomligheten och minska 
trafikens miljöpåverkan. Skatterna 
ska även bidra till finansieringen av 
infrastruktursatsningar inom ramen 
för Stockholmsöverenskommelsen och 
Västsvenska paketet, som även ingår 
som delar i Trafikverkets nationella 
plan. Trafikverket har dessutom haft i 
uppdrag att bistå Stockholmsförhand-
lingen, som regeringen har tillsatt, med 
underlag om förändring av trängselskat-
ten. Tillsammans med Kungliga tekniska 
högskolan (KTH) har vi utarbetat en 
underlagsrapport.

Baserat på 2011 års Vägtullsutredning 
lade regeringen under hösten 2013 fram 
en proposition (2013/14:25) om avgifts-
uttag på broarna på riksväg 50 i Motala 
och på E4 i Sundsvall. 

PlaneRad TRafIk På jäRnVäg
Sverige har den mest avreglerade järn-
vägsmarknaden i Europa. Trafikverket 
har avtal om trafikering med 86 företag. 
Sedan 2012 är järnvägsmarknaden helt 
avreglerad och 2013 ansökte två nya 
tågbolag för första gången om kapacitet 
på spåret för att bedriva kommersiell 
persontrafik i större omfattning mellan 
Stockholm och Göteborg.

Förutsättningarna för kapacitets-
tilldelning, till exempel vilken infra-
struktur som finns samt, restriktioner 
och avgifter, anges i den så kallade 
järnvägsnätsbeskrivningen. 

Alla tåg måste ha en tidtabell och de 
måste ha tilldelats kapacitet på järn-
vägsspåret. Processen för detta regle-
ras bland annat i järnvägslagen. Kapa-
citeten tilldelas i en så kallad tågplan. 
Tågbolagen ansöker om kapacitet åtta 

Tabell 20 
Kostnad per beskattad passage 2013

Stockholm Göteborg Totalt

Total kostnad exkl kapitalkostnader 96 796 116 894 213 690

Antalet beskattade passager 62 278 065 62 216 950 124 495 015

Kostnad per beskattad passage 1,55 1,88 1,72
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månader innan tågplanen börjar gälla, 
det vill säga i april. Inför Tågplan 2014 
kom det drygt 7 500 ansökningar om 
kapacitet, vilket motsvarar cirka 1,5 
miljoner tåg per år. Det är ungefär 
samma antal som föregående år. 

De ökande önskemålen om att 
bedriva tågtrafik ställer högre krav 
på vår förmåga att tilldela kapacitet. 
Trafikverket bedriver därför ett större 
program för att ta fram effektivare 
metoder och verktyg, Framtidens 
kapacitetstilldelning, tillsammans med 
järnvägsbranschen och forskningsin-
stituten. Planeringsprocessen innehål-
ler också flera samrådsseminarier med 
branschen för att informera om kapa-
citetsförutsättningarna och identifiera 
tänkbara intressekonflikter tidigt i 
processen. Därigenom har alla parter 
fått bättre inblick i förutsättningar och 
möjligheter att genomföra sin tilltänk-
ta trafik. Trafikverket har uppfattat 
att detta arbetssätt har uppskattats av 
tågbolagen.

Det betyder mycket för kapacite-
ten och för järnvägsanläggningens 

robusthet att få ut så mycket nytta som 
möjligt av banarbetstiderna. Därför 
startades projektet Optimerad banar-
betshantering under våren 2013 med 
uppdraget att ta fram förslag på hur 
banarbetsplaneringen kan optimeras 
för att möjliggöra nödvändiga investe-
rings- och underhållsåtgärder samti-
digt som man tar hänsyn till behoven 
av trafikering. Projektet har resulterat 
i ett 11-punktsprogram med ett antal 
konkreta åtgärder.

kanalIsaTIon längs VägaR  
och jäRnVägaR 
Enligt regleringsbrevet ska Trafikverket 
redovisa vilka åtgärder man vidtagit när 
det gäller kanalisation i vägnätet, det vill 
säga skapande av utrymme i vägnätet 
för ledningar. Trafikverket anordnande 
en workshop med telekombranschen i 
juni 2013 där det övergripande syftet var 
att skapa en bättre bas för ett utvecklat 
samarbete och förståelse för våra olika 
roller. Mötet resulterade i en lista med 
åtta punkter som nu stakar ut kursen 
för det fortsatta arbetet. En del av det 

som står på listan tittar Trafikverket nu 
på, till exempel interna processer kring 
tillståndsgivning, komplettering av 
styrande dokument och rutiner och en 
genomgång av hur vår externa informa-
tion ser ut, främst när det gäller tidiga 
skeden. Här har branschen naturligtvis 
önskemål om att tidigt få information 
om var och när Trafikverket planerar 
åtgärder, för att själv kunna planera 
bättre för en utbyggnad av sitt fibernät. 
Webbgränssnittet ”Ledningskollen” 
har i dag inte den funktionaliteten, men 
skulle kunna vara ett bra verktyg. Post- 
och telestyrelsen har därför regering-
ens uppdrag att försöka komplettera 
systemet.

Trafikverket har också bett bran-
schen att organisera sig bättre för att 
informationsflödet och kontaktytorna 
ska bli enklare, ungefär som gruppering-
en Svensk kraft, som företräder de olika 
kraftleverantörerna.

I oktober genomfördes en andra 
workshop, då Trafikverket tillsammans 
med branschen bland annat tittade 
närmare på nuvarande regelverk för 



tillträde till vägområdet respektive järn-
vägsområdet.

Under 2012 sålde Trafikverket över-
kapacitet i bredbandkommunikation för 
totalt 123 miljoner kronor till 70 företag.

effektivare användning av 
transportsystemet

Trafikverket arbetar utifrån de trans-
portpolitiska målen med att utveckla 
ett långsiktigt hållbart transportsystem 
genom dialog med branschorganisa-
tioner, myndigheter, universitet och 
högskolor med flera. Samarbetet sker på 
såväl lokal, regional och nationell som 
internationell nivå, och perspektivet är 
trafikslagsövergripande. Trafikverket 
samlar in uppgifter om behov av förbätt-
ringar i transportsystemet och sprider 
kunskap om effektiva godstransporter 
och personresor. Trafikverket arbetar 
också aktivt med omvärldsbevakning, 

forskning, utveckling och innovation 
inom transportområdet.

I detta avsnitt redovisas verksam-
heten enligt Trafikverkets leveranser. 
Leveranserna ”Genomförda åtgärder för 
att påverka användningen av transport-
systemet” och ”Expertstöd, verktyg och 
metoder för att påverka användning för 
effektiva person och godstransporter 
och hållbar samhällsutveckling” sär-
redovisas inte. I stället redovisas dessa 
leveranser samlat, men uppdelat i avsnit-
ten ”Effektivare person- och godstran-
sporter”, ”Trafiksäkerhet” samt ”Miljö 
och hälsa”. 

Åtgärder för att påverka användning-
en av transportsystemet som tidigare 
genomförts inom ramen för sektorsan-
svaret har fasats ut sedan Trafikver-
ket bildades, eftersom de inte ingår i 
Trafikverkets uppdrag. Utfasningen är 
nu genomförd. 
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Tabell 21

Verksamhetsvolym och leveranser för effektivare användning av transportsystemet, miljoner kronor

2011 2012 2013

Leveranser

Genomförda åtgärder för att påverka användningen av transportsys-
temet

59 39 8

Expertstöd, verktyg och metoder för att påverka användning för effek-
tiva person och godstransporter och hållbar samhällsutveckling

190 174 188

Myndighetsbeslut för en effektiv användning av transportsystemet 137 140 123

Genomförda förarprov 290 311 367

Museiverksamheten 36 47 47

Summa leveranser effektivare användning av transportsystemet 713 713 733

Forskning och innovation 45 108 170

Summa verksamhetsvolym effektivare användning av transportsys-
temet

758 820 902

finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.12 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet, 
väg

186 232 237

 - 1:1 ap.13 Myndighetsutövning, väg 140 138 132

 - 1:1 ap.16.1 Investeringar i nationell plan, väg 4

 - 1:1 ap.16.2 Investeringar i regional plan, väg 1

 - 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll, väg 28 22 25

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

 - 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning, järnväg 3 7 5

 - 1:2 ap.11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet, 
järnväg

85 87 108

 - 1:3 Administration 13 17 14

Bidrag 3 2 2

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter 305 337 403

Summa finansiering 765 846 931

Resultat offentligrättslig verksamhet, Förare -7 -25 -29

effekTIVaRe PeRsonTRansPoRTeR 

Kollektivtrafik

Inom ramen för Partnersamverkan 
för en fördubblad kollektivtrafik och 
tillsammans med Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) har Trafikver-
ket identifierat behov och prioriterat 
fortsatt arbete med kollektivtrafikens 
infrastruktur. Resultatet utgör underlag 
för fortsatt samverkan, till exempel en 
sammanställning av goda exempel på 
regionala trafikförsörjningsprogram. 
Trafikverket bidrar med stöd till den 
avtalskommitté som har bildats inom 
Partnersamverkan, och vi har lämnat 
stöd till de regionala kollektivtrafikmyn-
digheterna för arbetet med att ta fram 
trafikförsörjningsprogram.

Stationer

Sex stationer i det prioriterade kollek-
tivtrafiknätet har åtgärdats för perso-
ner med funktionsnedsättningar. På 
stationer utanför det prioriterade nätet 
genomförs enklare åtgärder. Trafikver-
ket har utvecklat riktlinjer och handbok 
för stationer med mera. Arbetet med 
stationsfrågor har förstärkts med tyd-
ligare koordinering och prioritering av 
verksamheten. 

Cykel

Samverkan om cykling sker i det na-
tionella Cykelrådet. En vägledning för 
regionala cykelplaner är framtagen. 
Vägledningen innehåller förslag till 
struktur för cykelplaner samt till en pro-
cess för att ta fram cykelplaner. Syftet 
är att nationell, regional och kommunal 
planering ska bli enhetlig.

Jämställdhet

I Trafikverkets arbete med jämställdhet 
är det bland annat viktigt att säkerställa 
att olika gruppers åsikter kommer fram i 
planeringen av infrastruktur. För att bi-
dra till det har vi utvecklat uppsökande 
samråd och möjligheter att få och lämna 
information och synpunkter via internet. 
Redovisningsmetoden för samlad effekt-
bedömning (SEB) har utvecklats för att 
bättre fånga jämställdhetsaspekter. 

effekTIVaRe godsTRansPoRTeR
Omfattande utveckling pågår av järnvä-
gens sidosystem i dialog och samverkan 
med marknadsaktörer och intressenter. 
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Med sidosystem menas den del av järn-
vägssystemet som omfattar anlägg-
ningar och funktioner för lastning och 
lossning, fordonsunderhåll och service, 
resenärsservice utanför plattformarna 
samt långtidsuppställning av järnvägs-
fordon. De olika intressenternas syn på 
olika aspekter har redovisats genom en 
aktörskartläggning. 

I dialog med länsplaneupprättare och 
näringsliv har Trafikverket tagit fram 
regionala godsflödesstudier för regio-
nerna Stockholm, Öst och Väst.

Trafikverket deltar i Nationell sats-
ning citylogistik. Det är viktigt att följa 
utvecklingen inom citylogistik, eftersom 
flödena ofta påverkar statens infrastruk-
tur när godset ska in och ut ur städerna. 

Trafikverket deltar i Klimatneutrala 
godstransporter på väg, vars mål är att 
utsläppen från en typisk svensk gods-
transport på väg ska halveras till 2020 
jämfört med 2005. Resultaten 2011 och 
2012 har gett en sammanlagd besparing 
på 286 000 ton koldioxid. 

TRafIksäkeRheT
Trafikverket ser en förbättringspotential 
när det gäller säkerhetskultur inom järn-
väg och väg. Bakgrunden är bland annat 
ett antal allvarliga incidenter. Samtidigt 
är nollvisionen en given utgångspunkt 
för allt säkerhetstänkande.

Järnväg

Arbete i spår är kopplat till risker för all-
varliga olyckor, i synnerhet vid arbeten 
med tunga spårgående arbetsredskap. 
Trafikverket arbetar med förslag på 
åtgärder för att reducera riskerna. Under 
året skärpte vi reglerna för etablering 
och avetablering av tunga spårgående 
arbetsredskap.

Trafikverket genomför säkerhets-
höjande åtgärder på rangerbangårdar. 

Antalet dödade på grund av elolyckor 
och påkörningar ska minska, skyddet av 
farligt gods förbättras och arbetsmiljön 
ska bli bättre.

De flesta fall då en person blir påkörd 
av ett tåg inträffar på en begränsad del 
av järnvägen. Självmorden är det stora 
problemet. De mest frekventa platserna 
har inventerats för åtgärder, i första 
hand uppsättning av stängsel men även 
kameraövervakning.

I Skåne samarbetar Trafikverket med 
polis, räddningstjänst, SOS alarm och 
järnvägsföretagen för att förhindra att 
personer blir påkörda. När en obehö-
rig person vistas i spårområdet larmas 
omedelbart trafikledningen som stoppar 
tågtrafiken eller beordrar nedsatt has-
tighet. Både sabotage och självmord har 
avstyrts på det sättet.

Vägtrafik

Arbetet för ökad trafiksäkerhet utgår 
från målstyrning som är grunden för 
samverkan. Nuvarande etappmål inne-
bär att antalet dödade ska halveras och 
antalet allvarligt skadade minska med 25 
procent mellan 2007 och 2020. EU har 
därefter antagit ett mål om halvering av 
det totala antalet dödade i vägtrafiken 
och en minskning av antalet mycket all-
varligt skadade med 40 procent mellan 
2010 och 2020.

Trafikverket har tagit fram en 
överenskommelse om en gemensam 
inriktning för verksamhetsåret 2013, på 
uppdrag av Gruppen för nationell sam-
verkan – väg. I överenskommelsen pekas 
ökad hastighetsefterlevnad ut som den 
viktigaste faktorn för att nå båda målen. 
Den tar också upp att en ökad inriktning 
på oskyddade trafikanter är central för 
att nå målet om färre mycket allvarligt 
skadade.

Trafikverket planerar tre större 

riksrepresentativa mätningar av hastig-
hetsefterlevnad under perioden fram till 
2020. Den första mätningen genomför-
des 2012. Mätningen visade att andelen 
trafikarbete inom gällande hastighets-
gräns på statliga vägar var 46 procent. 
Målet är att efterlevnaden ska vara 80 
procent år 2020. Trafikverket genomför 
också enklare mätningar som endast 
visar förändring av hastigheter. Sedan 
2005 har mätningarna visat på trend-
mässigt minskande hastigheter, vilket 
också fortsatte under 2013.

I nationell plan år 2014–2025 föreslås 
en inriktning för den fortsatta syste-
matiska anpassningen av hastighets-
gränserna till vägarnas standard. Läggs 
denna fast av regeringen kommer mer 
systematiska justeringar av hastighets-
gränser att kunna ske från och med år 
2015. 

Under 2013 har avtal tecknats med en 
ny leverantör av utrustning för automa-
tisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) med 
kamera, eftersom den tidigare utrust-
ningen har nått sin tekniska livslängd. 
Den nya utrustningen medför högre 
datakvalitet för polisens utredningar. 
En översyn av hur ATK-systemet kan 
effektiviseras har påbörjats.

År 2001 nådde de första bilarna 
högsta säkerhetsbetyg, fem stjärnor, i 
Euro NCAP:s tester. Målnivån är att 100 
procent av de testade bilarna år 2020 ska 
få fem stjärnor. År 2013 hade 87 procent 
av nya bilar högsta säkerhetsbetyg.

Forskning inom området fordons-
säkerhet har bland annat handlat om 
modeller för att förutsäga säkerhets-
vinster av olika säkerhetssystem samt 
underlag till regeringsuppdraget om 
e-call i personbilar, det vill säga system 
för automatiskt larm vid olyckor. 

Trafikverket har i samverkan med 
en rad aktörer tagit fram en strategi för 

DIAGRAM 21
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DIAGRAM 22

Andel nya bilar med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP 
2003–2013, samt önskvärd utveckling till 2020, procent
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ökad säkerhet i samband med färd på 
fyrhjuling. 

Användningen av bilbälten i framsä-
tet i personbilar är i princip oförändrad 
jämfört med 2012. Av förarna är det 98 
(98) procent som använder bälte, och av 
passagerarna i framsätet är det 97 (98) 
procent.

Trafikverket samverkar med andra 
aktörer för att påskynda utvecklingen av 
fordonssäkerhet. Under 2013 ökade an-
delen trafik med bilar med bältespåmin-
nare till 67 (60) procent. År 2020 bedöms 
andelen vara nära 100 procent.

Andelen nyktra förare har ökat från 
99,72 procent 2007 till 99,77 (99,78) 
procent 2013. 

DIAGRAM 23

Bältesanvändning i personbilars framsäte 1996–2013, 
samt nödvändig utveckling till 2020, andel i procent
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Nyktra förare baserat på data från polisens 
kontroller 2007–2013, samt nödvändig utveckling 
till 2020, andel i procent
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Observerade cyklister med cykelhjälm 1996-2013, 
samt nödvändig utveckling till 2020, andel i procent
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Trafikverket har fått ett regerings-
uppdrag om framtida utformning för 
Samverkan mot alkohol och droger i 
trafiken (Smadit). Uppdraget genomförs 
i samverkan med bland annat Polisen, 
Tullverket, Kustbevakningen och Soci-
alstyrelsen. 

Ett skyltfondsprojekt med automatisk 
nykterhetskontroll i ett färjeläge under 
hösten gav goda resultat. Under projek-
tets genomförande upptäcktes betydligt 
färre rattfyllerister vid ankomsten till 
Sverige, och det gav ett möjligt koncept 
för en utökad verksamhet.

Under 2013 var den observerade cy-
kelhjälmsanvändningen 36 (33) procent. 
Trots en tydligt positiv utveckling de 

senaste tre åren är användningen inte i 
linje med nödvändig utveckling till 2020. 

I dag är cyklister den trafikantgrupp 
som står för flest allvarligt skadade, 
nästan 2 000 av totalt cirka 4 500. 
Under 2013 har Trafikverket tillsam-
mans med en rad andra aktörer tagit 
fram en strategi för säkrare cykling. 
Uppemot 80 procent av allvarliga skador 
sker i singelolyckor, och vägrelaterade 
faktorer är orsak till cirka 60 procent 
av olyckorna. Främst handlar det om 
brister inom drift och underhåll, men 
även om vägutformning. Av de olyckor 
som är relaterade till drift och underhåll 
orsakas nästan 70 procent av halka på 
grund av is, snö, grus eller löv. Trafikver-
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ket började under 2013 stötta kommuner 
med inventering och kartläggning av 
säkra gång- och cykelpassager, och vi 
utvecklade mätmetoder för underhåll av 
gång- och cykelvägar.

mIljö och hälsa
Klimat och energi
Trafikverkets åtgärder minskade under 
2013 energianvändningen med 321 GWh 
och koldioxidutsläppen med 99 459 ton. 
Störst bidrag kom från samverkan med 
offentliga organisationer med bland  
annat ökad kollektivtrafik 67 723 ton och 
207 GWh, sparsam körning i förarprovet 
med 19 200 ton och 63 GWh samt järn-
vägsinvesteringar med 13 352 ton och  
44 GWh. Åtgärder inom drift och under-
håll bidrog med minskningar på 
2 371 ton och 18 GWh. Åtgärder i 
byggskedet bidrog till en minskning  
med 1 213 ton och 4 GWh. 

Under året ökade dubbdäcksanvänd-
ningen, vilket innebär en ökning på  
6 110 ton koldioxid och 20 GWh. Väg-
investeringar innebär ökat trafikarbete 
och höjda hastigheter, vilket under 2013 
ökade koldioxidutsläppen med 4 625 ton 
och energianvändningen med 16 GWh. 

Trafikverket har under 2012 och 2013 
deltagit i utredningen om fossilfri for-
donstrafik, både genom utlåning av per-
sonal till utredningens sekretariat och 
genom att en sakkunnig och en expert 
knutits till utredningen. Trafikverket 
har även bidragit med annat underlag till 
utredningen.

I mars 2013 anordnade Trafikverket 
och Naturvårdsverket tillsammans ett 
klimatforum med tema transporter.

Vi har under året lagt grunden till 
ett systematiskt arbetssätt för att med 
en klimatkalkyl bedöma och följa upp 
klimatpåverkan av vägar och järnvägar i 
ett livscykelperspektiv. För närvarande 
omfattar kalkylen endast byggfasen, 
men vi planerar att arbeta in effekter av 
underhållsinsatser under 2014. En första 
version av klimatkalkyl användes för att 
bedöma klimatpåverkan av byggande 
av de namngivna investeringsobjekten i 
förslaget till nationell plan för transport-
systemet 2014–2025. 

Ökad fysisk aktivitet leder till bättre 
hälsa och minskar samtidigt påverkan 
på klimatet, förbättrar luftkvaliteten och 
minskar bullret i städer. Det finns stor 
potential att flytta över korta bilresor 

till cykel eftersom varannan bilresa i en 
medelstor svensk kommun är kortare än 
fem kilometer. 

Sambanden mellan ett aktivare 
resande, motion och hälsoeffekter är rätt 
väl känt. Arbetet fortsätter med inrikt-
ningen att översätta detta till antal friska 
levnadsår DALY (disability-adjusted life 
year).

Buller och vibrationer

Under året tog Trafikverket fram ett 
åtgärdsprogram enligt förordningen och 
direktivet om omgivningsbuller.

Arbetet med åtgärder för att minska 
antalet bullerutsatta vid statliga vägar 
och järnvägar fortsätter. Åtgärderna 
2013 innebar att 5 300 färre personer är 
utsatta för vägtrafikbuller över riktvär-
den för buller inomhus i sina bostäder 
(varav 4 200 vid statliga vägar och 1 100 
vid kommunala vägar) och 2 900 färre 
personer är utsatta för järnvägsbuller 
över riktvärdena. De bullerdämpande 
åtgärderna (till exempel bullerskärmar 
och fasadåtgärder) kan vara både riktade 
miljöåtgärder för de mest bullerutsatta 
och åtgärder som ingår i större investe-
ringsprojekt.

Trafikverket, Sveriges kommuner och 
landsting, Naturvårdsverket, Boverket 
och Socialstyrelsen har fortsatt att 
utveckla sin samverkan kring bullerpro-
blemen.

Luftkvalitet

Åtgärdsprogram ska tas fram för platser 
där miljökvalitetsnormer för luftkva-
litet överskrids. Trafikverket har liten 
möjlighet att påverka höga luftföro-
reningshalter med riktade åtgärder. I 
Göteborg, Stockholm och Örnsköldsvik 
har emellertid dammbindningsmedel 
spridits under torra dagar på vårvintern 
för att minska antalet överskridanden 
av miljökvalitetsnormen för partiklar, 
PM10.

Trafikverket deltar i EU-kommissio-
nens arbete med att utveckla regler för 
avgasemissioner för lätta fordon, tunga 
fordon och arbetsmaskiner. Regleringen 
bidrar till att höja kraven och förbättra 
luftkvaliteten på sikt. Inriktningen är nu 
att få reglerna för Euro 6/VI att ge bra 
resultat även i verklig trafik. 

Material och kemiska produkter

Trafikverket fasar ut användningen av 
kemiska produkter med utfasningsäm-
nen. Antalet produkter med utfasnings-
ämnen har minskat från 76 till 11 de 
senaste fem åren. 

Ett antal riktade åtgärder som be-
gränsar konsekvenserna av förorenade 
områden har genomförts. Inventeringar, 
undersökningar och riskbedömningar 
har gjorts för ett 35-tal platser. Ett antal 
åtgärder har projekterats, och efterbe-
handling och kontroll har också skett på 

Tabell 22
Kemiska produkter med utfasningsämnen enligt Trafikverkets kriterier

2009 2010 2011 2012 2013

Kemiska produkter med utfasningsämnen 76 37 13 8 11
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ett 15- tal platser. Till detta ska läggas 
de insatser som gjorts inom ramen för 
investeringsprojekt där områden med 
förorenad mark berörts.

Landskap

År 2013 åtgärdades 17 kulturvägar och 
41 alléer, vilket är omkring 2 procent av 
åtgärdsbehovet. Drygt 240 milstenar 
restaurerades, vilket är cirka 5 procent 
av behovet. 

Barriärer för vattenlevande djur 
som utter och fisk åtgärdades i ungefär 
samma omfattning som 2012, vilket var 
cirka 70 åtgärder och motsvarar  
1 procent av åtgärdsbehovet. EU-
projektet LIFE ReMiBar fortsätter i de 
nordligaste länen och åtgärdar konflikt-
punkter för fisk och utter. 7 åtgärder för 
groddjur har genomförts i hela Sverige.

Trafikverkets arkitekturråd ska ge 
Trafikverket ledning och råd i komplexa 
planerings- och utformningsfrågor. 
I rådet ingår sju fristående externa 
experter samt generaldirektören som 
ordförande. Arkitekturpriset för 2013 
tilldelades Umeå östra järnvägsstation 
med motivet att den vackert binder 
samman två stadsdelar. Stråken mellan 
anläggningens målpunkter utmärks av 
en logik, bredd och variation som under-
lättar orienteringen. Byggnaden har en 
stark och uttrycksfull arkitektur med 
genomarbetade detaljer och rum som 
genom höjd och ljus närmast är sakrala 
samtidigt som de utstrålar värme och 
intimitet. Umeå östra järnvägsstation är 

ett generöst utformat offentligt rum som 
välkomnar människor.

Vatten

Transportsektorns verksamhet och den 
infrastruktur som byggs, tillhandahålls 
och förvaltas har betydelse för vattnet. 
Trafikverket planerar verksamheten så 
att vi så långt som möjligt förhindrar 
utsläpp som leder till förorening av 
yt- eller grundvatten, både i bygg- och 
driftskede. Trafikverket arbetar för 
att säkra vattnets kvalitet vid både 
befintliga och potentiella vattentäk-
ter, liksom vid vattenförekomster med 
stora naturvärden, längs både vägar och 
järnvägar. Att anläggningarna är robusta 
och dimensioneras för förändrade flöden 
och nivåer blir allt viktigare med ett 
förändrat klimat.

Kontaktpunkterna mellan väg- och 
järnvägsinfrastrukturen och vatten 
är många. Trafikverket har under året 
fortsatt sitt arbete med yt- och grund-
vattenskydd för att bidra till miljömålen 
om vatten och i enlighet med vårt ansvar 
inom åtgärdsprogrammen för svensk 
vattenförvaltning. Vi har riskbedömt 
drygt 300 av de högst prioriterade 
konfliktsträckorna med grundvatten-
förekomster av betydelse för dricks-

vattenförsörjningen eller med stora 
naturvärden. Analysen visar att riskerna 
är oacceptabla på många av dessa platser, 
och det kommer att krävas omfattande 
åtgärder för att få en acceptabel situation 
i hela landet. 

Trafikverket har under året genom-
fört fördjupade utredningar och åtgärds-
valsstudier om behovet av vattenskydds-
åtgärder för sex konfliktsträckor. Fysiska 
skyddsåtgärder har vidtagits vid fyra 
platser och administrativa åtgärder vid 
två platser.

myndIgheTsbesluT föR en 
effekTIVaRe anVändnIng aV 
TRansPoRTsysTemeT
Trafikverket har förenklat kontaktvä-
garna för dem som ansöker om vägvis-
ning, uppsättning av vägmärken och 
transportdispens och för övriga trafikä-
renden. Vi har förbättrat våra webban-
sökningsformulär och även skapat en 
e-tjänst för skogsnäringen. 

Krav- och rådsdokumenten för arbete 
på väg har reviderats och anpassats 
till AMA-kodning för att stödja Tra-
fikverkets beställarorganisation. Arbete 
pågår med förslag till ny förordning 
och föreskrifter om bidrag till enskild 
väghållning. 

Tabell 23
Körprov och kunskapsprov, medelväntetid för hela landet

2009 2010 2011 2012 2013

Medelväntetid körprov, antal dagar 13 7 11 13 20

Medelväntetid kunskapsprov, antal dagar 8 5 6 5 7
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föRaRPRoV
Från 1 september 2012 gäller nya avgif-
ter vid prov. De nya avgifterna fick full 
effekt under 2013 vilket påverkat resul-
tatet positivt. Den föregående höjningen 
genomfördes 2008.

Från 19 januari 2013 infördes en ny 
behörighet för släpvagn, B96. Efterfrå-
gan på denna typ av prov har krafitgt 
överstigit förväntningarna.

Den genomsnittliga väntetiden till 
förarprov ökade något under 2013. Till-
gången på prov varierar i landet. Trots 
att inspektörsresurserna ökade genom 
inrättande av bland annat ett semester-
avtal, med förskjutna uttag av semester, 
så ökade väntetiderna under sommarpe-
rioden i likhet med föregående år. Med-
elväntetiden för körprov var 20 dagar, en 
ökning med 7,1 dagar jämfört med 2012. 
Medelväntetiden för kunskapsprov var 
6,8 dagar, en ökning med 1,5 dagar sedan 
2012. Vid utgången av 2013 var kötiden 
till körprov i genomsnitt 31,1 (23,4) da-
gar. Resurserna har förstärkts genom 
ett tillskott av nyutbildade inspektörer, 
men samtidigt har personalen minskat 
i antal på grund av pensionsavgångar 
och övriga avgångar. Under hösten 2013 
påbörjades utbildning av 42 nya inspek-
törer för att svara upp mot efterfrågan 
på prov. De nyutbildade inspektörerna 
kommer att vara i provverksamheten till 
sommaren 2014.

Efterfrågan på körprov har ökat med 
4 procent jämfört med föregående år. 
För kunskapsprov har efterfrågan mins-
kat med 5 procent under året. Antalet 
körprov och kunskapsprov var 278 000 
(267 000) respektive 311 000 (329 000).

Av alla körprov gjordes 60 (58) 
procent av män och 40 (42) procent av 

kvinnor, och av kunskapsproven gjordes 
61 (60) procent av män och 39 (40) 
procent av kvinnor. Skillnaden mellan 
kvinnor och män är mindre om endast 
körprov och kunskapsprov för personbil 
(behörighet B) räknas.

Andelen godkända kunskapsprov B 
var 50 (48) procent för män och 57 (56) 
procent för kvinnor. Andelen godkända 
körprov var 54 (55) procent för män och 
55 (55) procent för kvinnor.  

underhåll
Under 2013 försämrades tillståndet för 
statliga järnvägar och vägar på grund av 
att underhåll och reinvestering inte var i 
nivå med slitage och nedbrytning.

Situationen för järnvägsnätet är 
ansträngd. Trafikmängden har ökat de 
senaste åren och det körs tyngre, bre-
dare, högre och längre tåg, vilket direkt 
påverkar behovet av underhåll. Som en 
följd av den ökade trafikmängden blir 
spåren också mer svårtillgängliga för 
underhållsarbete, vilket leder till att 
underhållet blir mer kostsamt. 

För att järnvägsanläggningen ska 
behålla sin prestanda och fungera tillför-
litligt måste den underhållas fortlöpande 
och förnyas allteftersom den slits ut eller 
bryts ner. 

I analys och styrning av underhållet 
skiljer vi mellan förebyggande och av-
hjälpande underhåll. Det mest grundläg-
gande steget i att säkerställa tågtrafik 
med hög punktlighet är att undvika 
störningar genom att arbeta med före-
byggande underhåll. Det avhjälpande 
underhållet består i princip av repara-
tion eller byte av komponenter som 
skadats eller slitits ut, och det måste ofta 
genomföras med kort varsel och anpas-

sas till trafiken. 
Så mycket som möjligt av underhållet 

bör vara förebyggande och genomföras 
på ett genomtänkt sätt innan systemet 
blir defekt och får nedsatt funktion. 
Detta förutsätter stor kunskap om an-
läggningens tillstånd och om hur länge 
anläggningen kan fungera acceptabelt. 

Även för vägnätet gäller att det krävs 
fortlöpande underhåll och reinveste-
ringar i tillräcklig omfattning för att det 
ska behålla sin funktion och vara tillför-
litligt. Det tekniska tillståndet på vägar 
förändras framför allt genom slitage från 
trafiken och väderförhållanden. Tunga 
transporter står för den största delen av 
vägkroppens nedbrytning (bestående 
deformationer), medan personbilar står 
för den största delen av beläggningsslita-
get. Dessutom bryts vägkonstruktionen 
ned i olika grad beroende på klimatet, 
till exempel förekomst av vatten och 
perioder med frysning och tö under 
tjällossningen. Eftersom trafiken och 
klimatet varierar, varierar också behovet 
av underhåll för olika delar av vägnätet.

föRuTsäTTnIngaR som PåVeRkaT 
VeRksamheTen

Väder

Vintern och våren var tämligen odrama-
tiska, sett ur ett väderperspektiv. Sedan 
kom en varm men något regnig start 
på sommaren innan torkan tog över. 
Augusti och september blev övervä-
gande varma och torra, men bjöd även 
på häftiga skyfall med lokala översväm-
ningar som följd. Den mest dramatiska 
väderhändelsen i oktober blev givetvis 
stormen Simone som med full kraft slog 
till mot södra Götaland. November blev 

2009 2010 2011 2012 2013
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mild, övervägande torr och bitvis riktigt 
blåsig. Stormen Hilde slog till med full 
kraft över mellersta Norrland. När 
stormen bedarrat var skogsskadorna om-
fattande och många var strömlösa. Den 
stormiga hösten fortsatte in i december. 
I Götaland blev stormen Sven nästan en 
kopia av stormen Simone. I andra änden 
av landet slog stormen Ivar hårt mot 
mellersta Norrland, där den vållade mer 
skada och fällde mer skog än stormen 
Hilde som drog förbi på i stort sett 
samma bana ungefär en månad tidigare.

Anläggningarnas tillstånd

En avgörande faktor för behovet av 
underhåll och reinvestering är anlägg-
ningarnas tillstånd. Omfattningen av 
Trafikverkets underhåll av vägar och 
järnvägar och hur vi prioriterar får 
också konsekvenser för utvecklingen av 
det tekniska tillståndet. Det påverkar 
i sin tur vår förmåga att nå målen för 
leveranskvaliteterna. 

Väg

Att vägytan är jämn och hel är viktigt 
för såväl trafikanterna som för transpor-
ter. Vägytan är också normalt den del av 

vägen där förslitningen (nedbrytningen) 
är mest påtaglig. Denna beror bland an-
nat på trafikbelastning, klimatpåverkan 
och ålder. Vägytans tillstånd mäts regel-
bundet, och vid mätningarna registreras 
data om ett antal egenskaper, bland 
annat om ojämnheter. Det som påverkas 
mest negativt av ojämnheter är fordons-
kostnader, restid och komfort.

Ojämnheter beskrivs dels längs och 
dels tvärs vägen. Ojämnheter i längsled 
beskrivs med ett index, IRI (Internatio-
nal Roughness Index). En ny väg har ett 
IRI-värde på cirka 1, och ett högre värde 
anger större ojämnhet. Tvärs vägen 
beskrivs ojämnheter som spårdjup och 
kantdjup. Spårbildning beror på att tung 
trafik deformerar vägytan eller att dubb-
däck nöter ner slitlagret. Ofta beror den 
på en kombination av dessa. Kantdjup 
uppstår när trafiken deformerar vägen 
nära beläggningskanten. Detta indikerar 
brister i vägens strukturella egenskaper. 

Trafikverket har sedan 2012 en fast-
ställd underhållsstandard för tillstån-
det på belagda vägar som är uttryckt i 
tillståndsmåtten IRI, spårdjup och kant-
djup. Standarden beskriver det tillstånd 
vid vilket underhållsåtgärder bör sättas 

in och är baserad på samhällsekonomis-
ka bedömningar. Standarden innefattar 
både funktionellt tillstånd, som är vik-
tigt för dagens trafikanter, och tekniskt 
tillstånd, som är viktigt för vägens 
beständighet och därmed för framtida 
trafikanter. Gränsvärdena avser vägytan 
men orsakerna till ett visst tillstånd kan 
ligga längre ner i konstruktionen. De 
åtgärder som är aktuella för att förbättra 
tillståndet måste därför vara inriktade 
på vägkonstruktion och vägyta. En väg 
som uppfyller underhållsstandarden har 
lägre samhällsekonomiska kostnader, 
men den behöver inte nödvändigtvis 
uppfattas som bra av trafikanterna.

Tillståndet för det belagda vägnä-
tet redovisas 2013 för första gången i 
förhållande till underhållsstandarden. 
Motsvarande data är framtagna även 
för tidigare år så att det går att göra en 
relevant uppföljning av tillståndsutveck-
lingen. Tillståndsmåtten och utfallet 
mot underhållsstandarden beräknas för 
varje 100 meter väg. Eftersom det sällan 
är ekonomiskt eller praktiskt att åtgärda 
så korta sträckor som 100 meter, kan inte 
den redovisade längden likställas med 
den väglängd som bör åtgärdas vid av-
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vikelser mot underhållsstandarden.
Andelen väg som inte uppfyller stan-

darden har minskat något under året. De 
senaste årens trend är att utvecklingen 
är positiv för storstadsvägar och övriga 
stamvägar, vilket beror på en medveten 
satsning på kapacitetshöjande åtgärder 
på dessa vägar. För pendlingsvägar är 
trenden att tillståndet är oförändrat eller 
något förbättrat. Övriga vägtyper har 
en svagt positiv utveckling, det vill säga 
andelen väg som inte uppfyller standar-
den minskar något.

För de lägre trafikerade vägtyperna 
är det ojämnheter (IRI) som dominerar 
avvikelserna mot underhållsstandarden. 
På storstadsvägar, övriga stamvägar och 
pendlingsvägar är det framför allt stora 

spårdjup som orsakar avvikelser mot 
underhållsstandarden.

Järnväg

Analyser av underhålls- och reinves-
teringsbehov har gjorts för ett flertal 
teknikslag. I analyserna är anläggning-
arnas åldersfördelning en grund för 
att uppskatta det framtida behovet av 
underhåll och reinvesteringar.

Diagrammen 28-30 visar en bedöm-
ning av det framtida årliga reinveste-
ringsbehovet för spår, spårväxlar och 
kontaktledningar. För att eliminera 
det uppdämda behovet måste reinves-
teringstakten vara större än det årliga 
behovet under många år framöver.

Det totala antalet anmälda fel per 

spårkilometer ökade under 2013 jämfört 
med tidigare år på alla bantyper utom 
banor med ringa eller ingen trafik. 
Ökningen av antalet fel kan till viss 
del förklaras av att ändringar i rap-
porteringsrutinen har medfört en ökad 
noggrannhet vid inrapporteringen av fel 
i anläggningen.

Ett mått på banans nedbrytning är 
avvikelser mot det ideala spårläget. 
Avvikelserna medför stora krafter på 
räler, befästningar, sliprar och ballast 
och medverkar till att dessa bryts ned. 
Avvikelser i form av punktfel delas in i 
olika toleransintervall: A-, B- och C-fel 
och urspårningsfarliga fel. Om man inte 
åtgärdar skevningsfel och spårviddsfel 
där toleranser på C-felsnivå överskridits, 
uppstår med tiden urspårningsfarliga 
fel. Diagram 32 visar antal sträckor med 
C-fel från cirka 80 procent av Trafikver-
kets banor under perioden 2008–2013. 
Minskningen under 2013 kan delvis 
förklaras med förbättrat dataunderlag.

Ökningen av antalet C-fel kan ha 
samband med ett minskat förebyggande 
underhåll och en minskande teknisk 
livslängd på spåret. Under 2014 börjar 
arbete med att förbättra tillståndsbe-
dömningen av banan.

DIAGRAM 28

Utbytesbehov per år, spårväxlar, antal
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DIAGRAM 29

Utbytesbehov per år, spår, km
Uppdämt behov Bytesbehov Nutid
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Utbytesbehov per år, kontaktledning, km
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genomföRda åTgäRdeR
Tabell 24 visar genomförda reinveste-
ringar och ombyggnad av beständighets-
skäl för åren 2011-2013. Tabellen redovi-
sar inte den totala genomförda volymen, 
eftersom löpande underhåll och mindre 
åtgärder inte räknas som reinvesteringar 
eller ombyggnad av beständighetsskäl.  
Vid jämförelse av ekonomiskt utfall 
för året bör hänsyn tas till att anlägg-
ningsvolymen endast räknas det år den 
färdigställs men åtgärdstiden kan löpa 
över flera år.

Väg 

Minskningen för övriga vägutrustningar 
består till viss del av att åtgärdande av 
skador numera särredovisas. Kostna-
derna för åtgärdande av skador 2011 
och 2012 redovisas främst under övrig 
vägutrustning och omfattar kostnader 
för bland annat ökat antal olyckor, ex-
empelvis olyckan på Tranarpsbron, och 
ökade kostnader per skada, framför allt 
kostnader för räckesskador. Det högre 
beloppet för mätningstjänster, projekte-
ring och konsultuppdrag entreprenader 
förklaras med utökad information vid 
konteringen. 

Storstäder och övriga stamvägar 
har prioriterats under de senaste åren, 
så även 2013. Totalt har 28,2 miljoner 
m2 beläggning lagts under året, vilket 
motsvarar cirka 4,9 procent av det totala 
belagda vägnätet. 

Tabell 25
Verksamhetsvolym underhåll, miljoner kronor

2011 2012 2013

Verksamhetsvolym underhåll väg  7 732     8 348     9 028    

Verksamhetsvolym underhåll järnväg  5 910     6 848     7 417    

Summa verksamhetsvoym underhåll  13 642     15 196     16 445    

finansiering

Anslag 

 - 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll, väg  7 571     8 141     8 712    

 - 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning, järnväg  4 867     5 423     6 011    

 - 1:11 ap.3 Trängselskatt admin - del till Trafikverket  35     31     21    

 - 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg admin - del till Trafikverket  31    

Lån  170     433     288    

Bidragsintäkter  6     3     29    

Intäkter av avgifter och ersättningar  992     1 165     1 353    

Summa finansiering  13 642     15 196     16 445    

Tabell 24
Anläggningsvolym genomförda åtgärder

Anläggningstyp Enhet 2011 2012 2013

Väg

Belagd väg m2 23 993 910 26 138 279 28 177 698

Bro m2 7 717 498 639

Tunnel m 3 160 2 960 290

Järnväg

Bro m2 2 488 1 190 0

Kontaktledning km 50 150 130

Spår km 62 76 90

Spårväxel st 37 17 25

Tunnel m 600 0 275
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nya kontraktet gör att samtliga 1 100 
kameror kan bytas ut med början 2014, 
och 200–300 nya kameror kan sättas 
upp per år. 

I Lundbytunneln byttes samtliga 
trafik- och säkerhetsutrustningar ut. Vi 
utökade även med redundant kraftför-
sörjning i Götatunneln och uppdaterade 
styrsystemet i Södra länken. 

En större mängd parkeringsfickor har 
byggts i anslutning till platser för VVIS-
utrustning (vägväderinformationssys-
tem) och vid ATK-kameror, i syfte att 
höja säkerheten och sänka entreprenad-
kostnaderna. 

Under året har en stor mängd ny 
utrustning också lämnats över till 
underhåll. Exempel på sådan är trängsel- 
skattesystemet i Göteborg samt ytterli-
gare verksamhet för cirka 300 miljoner 
kronor. 

Järnväg 

Tillgängligheten till banan för under-
hållsåtgärder är ett generellt problem, i 
första hand på det högtrafikerade nätet. 
Planerade arbeten förläggs till nätter 
och helger, men vid oplanerade arbe-
ten som felavhjälpning blir problemet 
extremt tydligt. Sådana arbeten får stora 
konsekvenser för trafiken, eftersom det 
saknas marginaler i kapacitetsfördel-
ningen. Kostnaderna för underhåll på-
verkas därför också av tillgängligheten. 
Kostnaderna blir lägre per enhet för de 
reinvesteringar som kan utföras konti-
nuerligt i avstängt spår, men de är i vissa 
fall omöjliga att genomföra på grund av 
svårigheten att stänga av trafiken. 

Utfallet för den fasta delen i funk-
tionsupphandlat BAS-underhåll varierar 
på grund av att ersättningsnivån beror 
på olika villkor i avtalen. Kostnaderna 
för åtgärdande av skador ökade under 
2013 på grund av de stora kostnaderna 
för återställande efter till exempel ur-
spårningarna på Bergslagsbanan och vid 
Stockholms södra. Även vissa kostnader 
på grund av urspårningar i slutet av 2012 
belastar årets utfall.

Utbytestakten för spår har varit låg 
under en lång period. Under 2013 byttes 
90 kilometer spår ut och 20 kilometer 
räls reviderades, vilket är något mer än 
föregående år. Det finns ett uppdämt 
behov på 1 400 kilometer. Under året 
påbörjades utbyte av spår med FIST-
sliprar, eftersom dessa uppvisat en ökad 

De nedlagda kostnaderna för vägbroar 
understiger behovet. Broarna på det 
högtrafikerade vägnätet har prioriterats 
högst. Åtgärder har gjorts på 12 vägbroar 
för att det utpekade näringslivsvägnätet 
ska uppfylla bärighetsklass 1. 92 broar 
återstår att åtgärda till och med 2021. 
Åtgärder för att säkerställa framkom-
ligheten och säkerheten på det lågtrafi-
kerade vägnätet har också genomförts. 
Tillståndet för spännsystemen på våra 
största hängbroar har bedömts med be-
tryggande resultat. För Essingeleden har 
en sårbarhetsutredning påbörjats där vi 
redan har konstaterat risker och inlett 
riskreducering.

Säkerhetsarbeten i Gnistängstunneln 
har avslutats och mindre underhålls-

åtgärder har utförts i Viskantunneln. 
Underhållsarbetena i Muskötunneln är 
avslutade efter tre års arbete.

Under 2013 genomfördes ett flertal 
åtgärder i syfte att minska energian-
vändningen och främja säkerhet och 
framkomlighet. Detta har lett till energi-
effektiviseringar på cirka 4,97 GWh. 

Utöver ordinarie underhåll har vi 
byggt ut övervakningen av vår utrust-
ning. I förlängningen innebär detta att 
tillgängligheten har höjts och Tra-
fikverkets underhållskostnader sänkts. 
Dessutom bytte vi ut 15 större variabla 
meddelandeskyltar vid vägar.

Ny utrustning för automatisk 
trafiksäkerhetskontroll, ATK (hastig-
hetskameror), har upphandlats. Det 

Tabell 26
Verksamhetsvolym genomförda åtgärder -  underhåll väg, miljoner kronor

 2011     2012     2013    

Underhållsåtgärder

Belagda vägar  2 548     2 940     3 247    

Grusvägar  290     322     299    

Broar  646     759     798    

Tunnlar  132     106     128    

Trafikinformationsutrustningar  144     204     180    

Övriga vägutrustningar  707     766     590    

Övriga väganläggningar  409     403     383    

Vintertjänster  1 759     1 822     1 761    

Åtgärdande av skador  247    

Övrigt underhållsåtgärder  15     14     106    

Summa underhållsåtgärder  6 649     7 336     7 738    

Forskning och innovation  94     54     59    

Förutsättningsskapande åtgärder

Personalkostnader  385     367     428    

Konsultkostnader  455     325     295    

Mätningstjänster, projektering och konsultuppdrag entrepre-
nader

 17     100     240    

Övriga kostnader  132     165     269    

Summa förutsättningsskapande åtgärder  989     957     1 232    

Summa verksamhetsvolym underhåll väg  7 732     8 348     9 028    

finansiering

Anslag 

 - 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll, väg  7 571     8 141     8 712    

 - 1:11 ap.3 Trängselskatt admin - del till Trafikverket  35     31     31    

 - 1:14 ap.1 Trängselskatt Göteborg admin - del till Trafikverket  21    

Bidragsintäkter  2     2     20    

Intäkter av avgifter och ersättningar  123     173     243    

Summa finansiering  7 732     8 348     9 028    
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nedbrytningstakt. Spårbyten utförs 
för att bibehålla funktionen för banan 
genom att undvika att det krävs hastig-
hetsnedsättningar, som leder till lägre 
kapacitet.

Även för spårväxlar har utbytestak-
ten varit mycket låg under en lång 
period. Under 2013 byttes 25 spårväxlar 

ut och 1 byttes mot en begagnad spår-
växel. Det uppdämda behovet är att 660 
spårväxlar behöver bytas ut, och under 
de närmaste 10-20 åren behöver man 
byta ytterligare 1 430 spårväxlar som 
inte ingår i standard- och förvaltnings-
sortimentet. 
Ett fåtal underhålls- och reinvesterings-

åtgärder på broar genomfördes under 
året. Arbetet med betongreparation av 
gamla Årstabron är nu avslutat och nästa 
etapp med stålspannet har inletts. Några 
mindre broar byttes ut. Ett av bytena av 
järnvägsbroar gällde en stålbro på Norra 
stambanan där den gamla bron testa-
des till brott för att bärigheten hos tre 
likadana broar skulle kunna bestämmas. 
Bärighetsinformationen genom testet 
visade att dessa tre broar kan behållas.

Förutom planerat underhållsarbete i 
Aspentunneln bestod övriga åtgärder i 
tunnlar och bergskärningar under 2013 
huvudsakligen av akut felavhjälpning 
efter bergras.

Under 2013 genomfördes kontaktled-
ningsprojekt på ett flertal platser. Arbe-
ten pågick framför allt i södra, mellersta 
och västra Sverige. De största pågående 
kontaktledningsprojekten är Mjölby–
Nässjö, Laxå–Falköping, Hässleholm–
Åstorp samt Storvik–Ockelbo. Totalt 
byttes ungefär 130 kilometer kontaktled-
ning, vilket motsvarar cirka 10 procent 
av det uppskattade totala behovet. Detta 
behov togs fram i en fördjupad analys 
av underhålls- och reinvesteringsbehov 
som genomfördes 2012. Åtgärderna 
gällde i första hand att ersätta den äldre 
kontaktledningen som hade uppnått sin 
tekniska livslängd. Åtgärderna skapar en 
mer robust och tillförlitlig anläggning 
och ökar i många fall även kapaciteten 
på de berörda sträckorna. Den låga 
utbytestakten innebär att en ökad andel 
av anläggningen passerar sin tekniska 
livslängd, vilket påverkar robustheten 
och punktligheten. Under året skedde 
ett antal större kontaktledningshaverier 
som påverkade punktligheten negativt.

Under 2013 trädsäkrades cirka 50 
mil järnväg. Hittills har 400 mil järnväg 
trädsäkrats. Under den kommande 
tvåårsperioden (2014–2015) planerar 
Trafikverket för trädsäkring av ytterli-
gare 65 mil järnväg. 

Trafikverket har genomfört ett 
pilotprojekt där standarden höjts på vår 
utrustning för trafikinformation på ett 
antal järnvägsstationer. Resultatet från 
pilotprojektet kommer att användas un-
der kommande år när standarden ska hö-
jas på landets samtliga järnvägsstationer. 
Verksamheten omfattar variabla skyltar, 
fasta skyltar, klockor och högtalare. 

En mängd mindre reinvesteringar för 
omformarstationer utfördes i syfte att 

Tabell 27
Verksamhetsvolym genomförda åtgärder - underhåll järnväg, miljoner kronor

2011 2012 2013

Underhållsåtgärder

Spår  1 329     2 082     2 430    

 - varav reinvestering spår  588     1 131     1 317    

Spårväxlar  404     366     434    

 - varav  reinvestering spårväxlar  192     150     165    

Broar  228     162     88    

 - varav reinvestering broar  213     154     78    

Tunnlar  19     32     87    

 -  varav reinvestering tunnlar  14     2     44    

Kontaktledning  85     291     310    

 - varav reinvestering kontaktledningar  45     268     275    

Övriga elanläggningar  273     306     373    

 - varav reinvestering övriga elanläggningar  139     181     239    

Signal- och teleanläggningar  218     189     274    

 - varav reinvestering signal- och teleanläggningar  82     37     95    

Övriga underhållsåtgärder  809     560     540    

 - varav övriga reinvesteringarsåtgärder  332     122     180    

Fast del i funktionsupphandlat BAS-underhåll  906     1 225     1 056    

Vintertjänster  314     331     372    

Åtgärdande av skador  197     213     275    

Summa underhållsåtgärder inkl reinvesteringar  4 782     5 756     6 238    

 - varav reinvesteringar  1 605     2 044     2 393    

Fastighets- och stationsförvaltning  198     226     234    

Forskning och innovation  96     85     68    

förutsättningsskapande åtgärder

Personalkostnader  404     312     316    

Konsultkostnader  181     120     124    

Mätningstjänster, projektering och konsultuppdrag entre-
prenader

 4     27     50    

Övrig kostnader  245     322     388    

Summa förutsättningsskapande åtgärder  835     781     878    

Summa verksamhetsvolym underhåll  järnväg  5 910     6 848     7 417    

finansiering

Anslag 

 - 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning, järnväg  4 867     5 423     6 011    

Lån  170     433     288    

Bidragsintäkter  4     1     8    

Intäkter av banavgifter  645     649     781    

Övriga intäkter av avgifter och ersättningar  224     343     329    

Summa finansiering  5 910     6 848     7 417    
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bibehålla en god tillgänglighet till vår 
kraftförsörjning av den icke linjebundna 
kraften till järnväg. Den största delen 
av de reinvesteringsmedel för signal- 
och teleanläggningar som redovisas 
i tabell 27 användes till åtgärder som 
syftar till att förbereda för kommande 
investeringsprojekt, såsom ställverks-
byte i Hallsberg och Alingsås. Andra 
reinvesteringar gällde byte av teknikhus 
på Malmbanan, upprustning av signal-

Tabell 28
Åtgärder och leveranser för underhåll järnväg, miljoner kronor

Leveranser - bantyp

Åtgärder Storstad Större stråk Övriga viktiga 
stråk 

Mindre trafik Ringa eller ingen 
trafik

Ej fördelat per 
bantyp

Summa under-
hållsåtgärder

Spår  250     981     754     224     57     165     2 430    

Spårväxlar  155     164     43     15     41     15     434    

Broar  11     6     55     9     4     4     88    

Tunnlar  44     7     36     -       0     0     88    

Kontaktledningar  12     120     166     2     2     8     310    

Övriga elanläggningar  42     44     95     44     0     147     373    

Signal- och teleanläggningar  57     115     40     22     2     38     274    

Vintertjänster  103     70     70     18     10     100     372    

Åtgärdande av skador  63     55     116     25     3     13     275    

Fast del i funktionsupphandlat BAS-underhåll  238     388     241     148     26     15     1 056    

Övriga underhållsåtgärder  146     109     126     39     4     117     540    

Summa leveranser underhåll järnväg 2013  1 121     2 058     1 742     546     149     623     6 238    

Summa leveranser underhåll järnväg 2012  1 125     1 830     1 521     516     139     625     5 756    

Summa leveranser underhåll järnväg 2011  1 308     1 638     832     503     127     372     4 782    

Verksamhetens resultat
Trafikledning, trafikinformation och övrig drift

ställverk i Stockholm samt anpassningar 
av tågledningssystemet Argus i Boden. 
De medel för underhåll som redovisas 
i tabellen (exklusive reinvesteringar) 
fördelar sig på 58 procent för diverse fö-
rebyggande underhållsåtgärder, besikt-
ningsverksamhet 2 procent, åtgärdande 
av besiktningsanmärkningar 6 procent 
samt akut felavhjälpning 33 procent.

Under året stärktes vintertjänsterna 
bland annat genom ökad beredskap och 

anskaffning av ytterligare en snöröj-
ningsmaskin.

Trafikledning, trafik- 
information och övrig drift
Trafikledning och trafikinformation 
syftar till att transportsystemet används 
på ett säkert och effektivt sätt genom 
övervakning och ledning av trafiken på 
vägar och järnvägar och trafikslagsöver-
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gripande trafikinformation. Med övrig 
drift avses förvaltning och underhåll av 
systemen för eldrift och telekommunika-
tion men också driften av exempelvis 
färjor och rörliga broar.

År 2011 delades verksamhetsområdet 
Trafik upp i verksamhetsområdena Un-
derhåll och Trafikledning. Det innebär 
att kostnaderna har fördelats olika och 
att kostnaderna för 2012 och 2013 därför 
inte är jämförbara med 2011.

TRafIkInfoRmaTIon TIll  
medboRgaRe och näRIngslIV
Under året införde Trafikverket nya ar-
betssätt inom den operativa verksamhe-
ten. I dag finns trafikinformationsledare 
med tydliga mandat på fyra orter, som en 
del i den regionala operativa ledningen. 
Stödsystemen för trafikinformation på 
järnväg förbättrades genom ett nytt an-
nonseringssystem och ett nytt skyltstyr-
ningssystem med bättre funktionalitet 
och stabilitet. Samtidigt etablerades ett 
nytt arbetssätt som bland annat innebär 
att järnvägsföretagen själva kan regist-
rera underlag för sin annonsering. År 
2012 inventerades trafikinformations-
utrustningen (skyltar, högtalare, ur) på 
samtliga järnvägsstationer, och vi har 
nu börjat åtgärda bristerna. Under året 
fastställde och förankrade Trafikverket 
nivåer för tillgänglighet till vår trafikin-
formation som vi utlovar till järnvägsfö-
retag, så kallade SLA-nivåer. Nivåerna 
ingår i Järnvägsnätsbeskrivningen 2015. 
Årets mätningar av kundnöjdhet visar 
att 92 procent av vägtrafikanterna anser 
att trafikinformationen vid trafikstör-
ningar är acceptabel eller bra. Motsva-
rande resultat för tågresenärer var vid 
slutet av året 69 procent.

öVeRVakad och sTyRd Väg- och 
jäRnVägsTRafIk
Förändringstakten har varit hög under 
året för att forma en trafikslagsövergri-
pande verksamhet baserad på gemen-
samma processer, enhetligt nationellt 
arbetssätt och ständiga förbättringar. 
Nya arbetssätt har införts i den ope-
rativa verksamheten. Under våren 
etablerades rutiner för regional och 
nationell operativ ledning, och eldriften 
koncentrerades. Trafikverket har också 
samlokaliserat tågledarfunktionen och 
vägtrafikledningen samt koncentrerat 
anläggningsövervakningen. I Göteborg 

pågår ett intensivt arbete för att sam-
ordna vägtrafikledningen på motsvaran-
de sätt som redan är gjort i Stockholm. 
En godkänd plan över de sträckor och 
stationer som under de närmaste åren 
ska byggas om för att möjliggöra en över-
gång från lokal- till fjärrstyrning har 
tagits fram. Denna omläggning är en av 
många förberedelser inför införandet av 
ett nationellt tågledningssystem (NTL). 
Genom att arbeta på samma sätt över 
hela landet får vi en bättre överblick, hö-
gre grad av flexibilitet samt effektivare 
styrning och övervakning. Därmed kan 
Trafikverket bättre leva upp till kraven 
och förväntningarna hos tågföretag, 
trafikanter och transportköpare.

öVeRVakad och sTyRd jäRn-
Vägs- och VäganläggnIng samT 
öVRIg dRIfT
Eldriftledningen för järnvägen har 

under året koncentrerats från åtta till 
två orter: Göteborg och Gävle. Föränd-
ringen innebär också att eldriftled-
ningen har blivit en nationell funktion. 
Fler eldriftingenjörer på färre orter 
betyder enhetliga arbetssätt med högre 
kvalitet på verksamheten, mer koordine-
rad hantering när vi begär bland annat 
underhållsinsatser från våra entrepre-
nörer och bibehållen redundans vid 
störningar.

Anläggningsövervakningen som 
tidigare fanns på åtta orter är nu koncen-
trerad till fyra orter – en i varje trafik-
ledningsområde. Varje trafiklednings-
område har nu kapacitet att övervaka 
större och mer komplexa anläggningar 
för att säkerställa hög tillgänglighet 
för trafiken. Trafikslagsövergripande 
övervakning där väg- och järnvägsan-
läggningar övervakas på ett samordnat 
sätt har börjat skapas under 2013.

Tabell 29
Verksamhetsvolym och leveranser för trafikledning, trafikinformation och  
övrig drift, miljoner kronor

2011 2012 2013

Leveranser

Trafikinformation till medborgare och näringsliv

   Väg 27 38 33

   Järnväg 127 150 149

Summa trafikinformation till medborgare och näringsliv 153 188 182

Övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik

  Väg 136 134 174

  Järnväg 686 837 829

Summa övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik 821 971 1 003

Övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift

  Väg 783 765 749

  Järnväg 72 82 134

Summa övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift1 855 848 883

El och telekommunikation infrastruktur

  Väg 197 183 171

  Järnväg 378 362 354

Summa el- och telekommunikation infrastruktur 575 546 524

Summa verksamhetsvolym trafikledning, trafikinformation och övrig drift 2 405 2 552 2 592

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll, väg 1 110 1 087 1 106

 - 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning, järnväg 1 239 1 416 1 448

Bidrag 10 10 1

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter 46 39 37

Summa finansiering 2 405 2 552 2 592

 1 Innefattar exempelvis drift av färjor och ATK
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Färjetrafiken var i stort sett oför-
ändrad jämfört med tidigare år. Liksom 
tidigare år ställdes mycket få turer in 
oplanerat och orsakade störningar för 
trafikanterna. Driftåret var därmed 
gynnsamt. 

Trafikverket har även uppgraderat 
IT-systemet för automatisk trafiksäker-
hetskontoll med kameror (ATK), vilket 
gör det enklare att förvalta och mer 
driftsäkert. 

el och TelekommunIkaTIon
En stor del av elkostnaden står järnvägs-
anläggningen för 2013 uppgick kostna-
den till 191 miljoner kronor vilket kan 
jämföras med 200 miljoner kronor 2012. 
Väderförhållandena har stor inverkan 
på elförbrukningen, vilket innebär att 
kostnaderna mellan åren kan vara svåra 
att jämföra. 

Den operativa verksamheten inom 
vägtrafikledning, trafikinformation och 
drift av väganläggningar förutsätter väl 
fungerande kommunikation. År 2013 
gjordes satsningar för att ytterligare 
säkra operativ drift och utveckling inom 
detta område. Bland annat genomför-
des reinvesteringar i ny teknik för både 
fast och mobil kommunikation samt 
investeringar i nya anläggningar över 
hela landet.

Trafikverkets teletransmissionsnät 
har moderniserats och kapaciteten 
utökats. MobiSIR, som är trafiklednings-
kommunikationssystemet för järnväg, 
kompletteras för införandet av ERTMS 
på Haparandabanan och förstärks för 
att öka systemets robusthet. MobiSIR 
anpassas för införande av ERTMS på 
sträckan Stockholm–Malmö och för-
stärks för att fungera tillsammans med 
de nya publika mobiltelefonsystemen 
med 3G- och 4G-teknik. 

om- och nybyggnadsåtgärder
Trafikverket har ansvar för att genom-
föra såväl den nationella planen som 
länsplanerna för regional transportin-
frastruktur. Därför tilldelar regeringen 
årligen via regleringsbrev Trafikverket 
anslag för att genomföra planerna. 
Innevarande planperiod omfattar åren 
2010–2021. Den genomförda verksamhe-
ten följs upp mot planerna.

Prisnivån i planerna är juni 2009, 
och därför är flera av tabellerna i denna 
prisnivå.

I detta kapitel redovisar vi vad som 
har genomförts under 2013 inom pla-
nerna. Den totala verksamhetsvolymen 
för investeringar under 2013 var 21 089 
miljoner kronor. 

Vi redovisar här främst de stora pro-
jekten. Utöver dessa projekt genomförs 
ett stort antal mindre investeringar som 
bidrar väsentligt till att de transportpo-
litiska målen uppnås. 

Tabell 30 visar investeringar på såväl 
väg som järnväg i både nationell plan och 
regionala planer. Av tabellen framgår att 
verksamhetsvolymen är lägre 2013 än 
2012 för åtgärdskategorierna motorväg, 
mötesfria landsvägar, gång- och cykelvä-
gar, dubbelspår och flerspår, tillgänglig-
hetsanpassning av stationer samt övriga 
kapacitetsåtgärder på järnväg. Verksam-
hetsvolymen för kraftförsörjning och 

Tabell 30
Verksamhetsvolym för om- och nybyggnadsåtgärder per åtgärdskategori, i miljoner kronor i löpande priser

Åtgärdskategorier 2011 2012 2013

Motorväg 4 899 3 681 3 120

Mötesfri landsväg m fl 3 621 4 342 3 487

Gång- och cykelväg 220 301 215

Övrigt väg 3 969 4 652 4 696

Summa om- och nybyggnadsåtgärder väg 12 709 12 976 11 517

Dubbelspår eller flerspår 6 549 6 597 5 606

Kraftförsörjning 369 326 429

Tillgänglighetsanpassning av stationer 86 169 79

Övriga kapacitetsåtgärder järnväg 4 424 2 700 1 659

Övrigt järnväg och sjöfart 1 137 1 741 1 797

Summa om- och nybyggnadsåtgärder järnväg och sjöfart 12 565 11 533 9 569

Summa verksamhetsvolym om- och nybyggnadsåtgärder 25 274 24 509 21 086

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.16.1 Investeringar i nationell plan väg 5 615 6 656 5 664

 - 1:1 ap.16.2 Investeringar i regional plan väg 1 580 1 644 1 849

 - 1:1 ap.16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion väg 1 235 1 503 1 585

 - 1:2 ap.10.1 Inveteringar i nationell plan järnväg och sjöfart 5 655 5 914 4 804

 - 1:10 ap.5 EU-stöd, TEN 490 212 393

 - 1:11 ap.6 Trängselskatt i Stockholm väg 239 550 506

 -1:14  ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket 0 0 494

Lån väg 2 030 324 -303

Lån järnväg 4 626 3 175 1 803

Bidrag väg 418 1 420 790

Bidrag Järnväg och sjöfart 765 891 1 458

Intäkter av avgifter  och övriga intäkter väg 1 236 908 1 014

Banavgifter, järnväg 165 225 329

Övriga intäkter av avgifter och ersättningar, järnväg 1 220 1 087 698

Summa finansiering 25 274 24 509 21 086

övrigt för väg, järnväg och sjöfart har 
däremot ökat 2013 jämfört med 2012. 

Trafikverket har från 2013 skyldighet 
att lösa in en fastighet eller en del av en 
fastighet om fastighetsägaren begär det, 
under vissa omständigheter, även om det 
ännu inte finns någon gällande vägplan 
eller järnvägsplan. Detta infördes genom 
nya bestämmelser i väglagen och lagen 
om byggande av järnväg. Under 2013 har 
21 ärenden kommit in till Trafikverket 
med begäran om tidig inlösen. Av dessa 
har 12 avslagits. Inlösen har medgivits 
för 8 ärenden och för 7 av dessa har 
förhandlingarna slutförts. Den totala 
inlösenkostnaden för dessa uppgår till 
21,4 miljoner kronor. I ett ärende har 
fastighetsägaren valt att invänta faststäl-
lelse av planen. 
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uPPföljnIng aV naTIonell Plan

Nationell plan omfattar följande investe-
ringsområden:

• namngivna investeringar

• åtgärdsområdena trimning  
och effektivisering samt  
miljöåtgärder

• medel för bärighetssatsningar  
på väg

Totalt har investeringar gjorts för  
66 914 miljoner kronor i prisnivå 2009-
06 under 2010–2013 netto inom dessa 
investeringsområden. Den nationella 
planen anger 66 746 miljoner kronor 
för åtgärder under perioden 2010–2013, 
samt 162 511 miljoner kronor för hela 
planperioden, 2010–2021. Det innebär 
att Trafikverket 2010–2013 ackumulerat 
har förbrukat motsvarande cirka 100 
procent av planens finansiella utrymme 
för de angivna områdena. Områdena 
följer planen för perioden 2010–2013 
tämligen väl, utom åtgärdsområdet trim-
ning och effektivisering för tillväxt och 
klimat, där utfallet är betydligt större 
än planens nivå. Det beror bland annat 

på att åtgärder inom detta område redan 
pågick när planperioden började, i en 
omfattning som översteg planens nivå. 

Tabell 32 visar fördelningen mellan 
olika typer av vägar och banor för de 
namngivna objekt i nationell plan res-
pektive regionala planer som öppnats för 
trafik under 2010–2013. Under 2013 har 
flera större åtgärder färdigställts. Om- 
och nybyggnaderna är koncentrerade 
till storstadsområden, övriga stamvägar 
samt banor för gods- och persontrafik. 

Pågående större investeringar

Ett stort antal investeringsprojekt i olika 
skeden, från förstudie till produktion, 
pågår över hela landet. Trafikverket 
följer prioritetsordningen i den natio-
nella planen. Under 2013 har vi fastställt 
72 arbetsplaner och 12 järnvägsplaner. 
Av dessa har 21 planer överklagats till 
regeringen. 

Tabell 33 visar hur de större inves-
teringsprojekten har framskridit under 
2013. Beskrivningen avslutas med en 
tabell som redovisar prognosen för de 
aktuella projekten i förhållande till 
nationell plan för transportsystemet. 

Prognoserna anges i prisnivå 2009-06 
för att de ska vara jämförbara med de 
aktuella värdena i planen.
För de objekt som pågår (öppnas för 
trafik efter 2013) är läget följande:

Citybanan är en 6 kilometer lång 
pendeltågstunnel under centrala Stock-
holm, med de två nya stationerna City 
och Odenplan samt en 1,4 kilometer lång 
järnvägsbro vid Årsta. Med Citybanan 
fördubblas kapaciteten och tågen kan gå 
tätare och punktligare. 

Projektet har gått mycket bra. 99,9 
procent av sprängningarna vid Odenplan 
och Riddarholmen är klara. Arbetet 
med att färdigställa betongtunneln som 
sänktes ned under Söderström i somras 
pågår – redan nu kan man gå genom hela 
tunneln.

Förbifart Stockholm är en drygt 21 
kilometer lång vägsträckning för E4 
väster om Stockholm. Drygt 18 kilometer 
av vägen kommer att gå i tunnel. Leden 
ska binda samman de norra och södra 
länsdelarna, avlasta Essingeleden och 
innerstaden och minska sårbarheten i 
Stockholms trafiksystem. Arbetsplanen 
för Förbifart Stockholm lämnades in till 

Tabell 31
Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan, miljoner kronor. Prisnivå 2009 

Namngivna investeringar Bärighet & tjälsäkring Trimning och effektivise-
ring för tillväxt och klimat

Miljöinvesteringar Summa

Järnväg Väg Järnväg Väg Järnväg Väg Järnväg Väg

Volym t.o.m 2013, mnkr, prisnivå 
2009, utfall

31 016 23 353 0 4 785 3 321 3 612 319 507 66 912

Summa plan 2010–2021 t.o.m 2013 1) 33 192 25 464 0 4 933 1 435 738 455 529 66 746

Andel av plan t.o.m 2013 enligt utfall 
(procent)

93,4% 91,7% 97,0% 231,4% 489,2% 70,1% 95,8% 100,2%

1)   Exklusive FUD (forskning, utveckling och demonstration) samt räntor och återbetalning av lån och kostnader för  
övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (f.d. sektorsverksamheten).

 

Tabell 32
Leveranser för om- och nybyggnadsåtgärder, löpande prisnivå, miljoner kronor

Nationell plan & 
regional plan - 
vägobjekt

Storstadsområde Övriga stamvägar Pendlings- och servicevägar 
inklusive kollektivtrafik

Övriga för näringslivet utpe-
kade viktiga vägar

Övriga statliga vägar

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

 - namngivna objekt i 
nationell plan

0 0 370 496 2 382 1 237 9 416 1 881 1 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - namngivna objekt i 
regionala planer 0 1 777 0 0 0 0 0 69 475 212 0 886 0 371 0 34 0 0 0 0

Nationell plan -  
banobjekt

Banor i storstad Banor som bildar strörre sam-
manhängande stråk

Banor för övrig viktig gods-och 
persontrafik

Banor med mindre trafik Banor med ringa eller ingen 
trafik

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

 - namngivna objekt i 
nationell plan

8 060 1 083 10 343 1 488 303 2 281 3 217 107 19 111 0 8 697 3 895 144 0 0 956 0 0 240 0
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enheten för planprövning vid Trafikver-
ket i november 2012 och fastställdes un-
der hösten 2013. Den väntas vinna laga 
kraft under senvåren 2014 och därefter 
kan den formella byggstarten ske. 

Projekt Mälarbanan är en utbyggnad 
från två till fyra spår från Tomteboda 
och vidare åt nordväst till Kallhäll, en 
sträcka på cirka 20 kilometer. Utbyggna-
den ger möjlighet till tätare turer, bättre 
punktlighet och kortare restid genom 
att pendeltågen separeras från övrig 
tågtrafik.

Banan byggs i två etapper: Kallhäll–
Barkarby och Barkarby–Tomteboda. 
Arbetet på etapp 1 Barkarby–Kallhäll 
pågår sedan november 2012 i god fart. På 
etapp 2 Barkarby–Tomteboda pågår pla-
nering och samråd. Avtal som möjliggör 
utbyggnad av Mälarbanan till fyra spår 
och en övertäckning av järnvägen genom 
centrala Sundbyberg tecknades i mars 
2013 mellan Trafikverket och Sundby-
bergs kommun.

Norra länken är en förbindelse i tun-
nel mellan Europavägnätet och Värta-
hamnen. Den ger minskad trafik och 
bättre miljö i innerstaden. Projektet går 
framåt i mycket god fart. Delen Norr-
tull/Frescati–Värtan bedöms kunna 
öppnas den 30 november 2014, ett år 
tidigare än beräknat. Samhällsnyttan 
med det tidigare öppnandet beräknas 

till drygt 200 miljoner kronor. Projektet 
kommer dessutom att kosta mindre än 
budgeterat, tack vare god riskhantering 
och ökad konkurrens, som ledde till 
lägre anbudsbelopp. 

E4/E20 Tomteboda–Haga södra är 
integrerat i projektet Norra länken. 
Det är ett av Sveriges mest trafikerade 
vägavsnitt och här planeras en helt ny 
stadsdel, Hagastaden, med 6 000 lägen-
heter, 33 000 arbetsplatser och ett nytt 
universitetssjukhus vid Karolinska. Pla-
nerade åtgärder ger ytterligare kapacitet 

och bättre trafikgenomströmning, vilket 
minskar risken för köer och trängsel 
i Norra länken. Tidplanen är pressad 
för att den ska synkroniseras med att 
Norra länken färdigställs. Dessutom ska 
projektet tillmötesgå intressen som ska 
exploatera omgivande markområden 
samt Stockholms stads byggaktiviteter i 
området.

E18 Hjulsta–Kista är en 9 kilometer 
lång motorväg med sex planskilda trafik-
platser. Med den nya motorvägen och en 
ny lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby 

Tabell 33
Prognos för större investeringsobjekt jämfört med totalkostnad inkl. medfinansiering i Nationell plan för  
transportsystemet 2010–2021 (där inte annat särskilt anges). Prisnivå 2009-06

Projekt Väg
Järnväg

Byggstart Öppnas för trafik Total kostnad enl. 
plan inkl ev. medfi-
nansiering Prisnivå 
2009 (mnkr)

Prognos  
2013-12-31 
prisnivå 2009 
(mnkr)

Prognos/Plan Utfall t.o.m.  
2013-12-31 
Löpande pris 
(mnkr)

Citybanan J 2009 2017 18 405 18 092 98 % 13 722

Förbifart Stockholm V 2014
Prel 2020 – 

2022 
27 669 27 669 100 % 1 640

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet  
(Mälarbanan) 

J 
2011 (Yttre 

delen) 
2016 och 

efter 2021 
10 709 11 850 111 % 1 436

E20 Norra länken V 2006 2015 11 925 9 299 78 % 9 164

E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station)1 V 2010 2018 753 626 83 % 383

E1 8 Hjulsta–Kista V 2009 2015 3 960 3 345 84 % 3 329

ERTMS Utveckling J 2008 2016 1 089 1 833 168 % 1 251

Hallandsås J 
Omstart 

2003 
(1992)

2015 10 827 11 286 104 % 10 450

E4 Sundsvall V 2011 2015 4 094 3 984 97 % 3 406

ERTMS Korridor B J 2015 2020 3 552 5 339 150 % 36

Summa 92 983 93 323 100 % 44 817

1. För objektet E4 Tomteboda–Haga södra (Norra station) ingår bara statens kostnader i redovisningen, då statens andel utgör en liten del av objektets totala kostnad.
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Tabell 34
Objekt öppnade för trafik år 2012, miljoner kronor, prisnivå år 2012-06

Objektnamn Gällande plan vid  
byggstart

Uppföljning med NPI Uppföljning med investeringsindex för väg- respektive banhållning

Bedömd kostnad i underlag till 
senast föreliggande regeringsbe-
slut (inkl produnktionsstöd och 
omräknat med NPI)

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

Slutkostnad efter 
genomförande 
(inkl produktions-
stöd och omräk-
nad med NPI)

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

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

Slutkostnad efter genomför-
ande (inkl produktionsstöd 
och omräknat med investe-
ringsindex för väg- respek-
tive banhållning)

Beräknad NNK i 
gällande plan vid 
byggstart

Uppföljd NNK med 
investeringsindex 
för väg- respektive 
banhållning

Järnväg

Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet NTP 2004-2015 Objekt följs upp tidigast 2014. En åtgärdsvalsstudie pågår som kan komma att påverka objektets slutliga utformning.

Umeå ny godsbangård inkl ombyggnad av personbangård NTP 2004-2015 871 868 1 186 1 267 1 283 1321 0,4 0,2

Förslöv Ängelholm Stomnätsplan 1994-2003 541  - 666 1 087   - 857 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Kraftsamling Göteborg ofördelat NTP 2010-2021 Objektet är av typen åtgärdsområde och följs inte upp

Trädsäkra järnvägar NTP 2010-2021 209 381 471 231 415 494 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Emmaboda-Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastig-
hetsanpassning till 160 km/tim

NTP 2010-2021 1 028 994 942 1137 1 127 956  -0.3 -0,2

”Kraftsamling Stockholm Mälardalen (etapp 1) 
 (Stockholm  Älvsjö-Ulriksdal, Sundbyberg)” samt
Kraftsamling Stockholm Mälardalen (etapp 3)

NTP 2010-2021 Objekteten är av typen åtgärdsområde och följs inte upp

Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet (inkl. planering Dingersjö) NTP 2010-2021 743 907 647 1 080 1 003 679 0,0 0,5

Stockholm C, förstärkt kraftförsörjning NTP 2004-2015 357 338 327 520 371 345 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Eskilstuna, omformastation NTP 2010-2021 112 111 101 123 123 107 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Kil-Skåre, ny mötesstation NTP 2004-2015 126 142 157 139 144 134 2,4 2,6

Södertälje hamn–Södertälje C, dubbelspår och funktionsanpassning av bangård 831 921 1 116 920 965 1 143 0,1 -0,1

Alvesta resecentrum, Örsjö mötesstation, Åryd mötesstation och  
Växjö bangårdsombyggnad

212 358 405 235 391 410
Alvesta: -Örsjö/Årryd: 
0,7 Växjö: -0,2

Alvesta: -Örsjö/År-
ryd: 0,8 Växjö: -0,5

Motorväg

E4 Tpl Rosersberg NTP 2010 -2021 167 205 322 176 216 325 2,5 0.9

Rv 50 Mjölby–Motala NTP 2010 -2021 1 745 1 869 1 774 1 849 1 931 1786 0,3 0,3

Rv 40 Slambymotet NTP 2010 -2021 123 84 170 131 169 171 2,1 1,3

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

Rv 27 Förbi Anderstorp och Gislaved Länsplan 2010-2021 263 239 223 282 251 222 0,6 1,1

Lv 151 Förbi Värnamo Länsplan 2010-2021 101 93 77 108 97 77 1,1 1,9

Väg 66 Surahammar-Sothällen Länsplan 2010-2021 33 44 55 36 44 55 1,9 0,8

Väg 35 Östra länken (samfinasiering 50%) Länsplan 2010-2021 217 246 272 232 255 272 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Rv 50 förbi Vadstena Länsplan 2010-2021 50 51 68 53 57 69 -2,2 NNK kan inte 
följas upp 

Kalleviken-Gate Länsplan 2010-2021 76 92 98 82 92 98 0,4 0,2

v90 Bollsta –Hällsjö (v83257675) Länsplan 2004-2015 72  - 171 99  - 162 0,5 -0,1

Hedenlänken Länsplan 2010-2021 31 36 34 33 35 34 4,4 4,2

Trafikplats Jung LTP 2010-2021 71 90 95 76 91 95 -0,1 -0,3

minskar olyckorna, framkomligheten 
förbättras, tillgängligheten till Järvafäl-
tet ökar, bullret minskar och förutsätt-
ningar skapas för regional utveckling. 

Projektet går framåt i mycket god 
fart. I september 2013 öppnades hela nya 
E18 mellan Hjulsta och Kista för trafik. 
Därmed är stora delar av projektet klara.  
Det som återstår innan projektet är helt 
klart 2015 är trafikplatsen i Rissne samt 
lokalgatan mellan Hjulsta och Rinkeby. 

Projekt Hallandsås är två 8,7 kilo-
meter långa, parallella järnvägstunnlar 

genom Hallandsås. Med tunneln ökar 
kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg 
per timme till 24, och den ger möjlig-
het till fördubblad godsvikt. Projektet 
går framåt i mycket god fart. Bägge 
tunnlarna är nu färdiga, och arbetet med 
upphandling av själva järnvägsentrepre-
naden pågår.  

E4 Sundsvall är utbyggnad av ett 20 
kilometer långt vägavsnitt av E4 mellan 
Myre och Skönsberg. Projektet ska leda 
till förbättrad trafiksäkerhet, framkom-
lighet och miljö genom Sundsvall. Bron 

över Sundvallsfjärden är det största 
brobygget som påbörjats i Europa under 
2000-talet, och det är Sveriges näst 
längsta vägbro. Projektet går framåt i 
mycket god fart. Under början av 2014 
beräknas samtliga nio brosektioner över 
Sundsvallsfjärden vara på plats. I början 
av november 2013 återstod två sektioner, 
motsvarande 250 meter. 

För ERTMS utveckling och ERTMS 
Korridor B lämnas separat redovisning 
till regeringen.
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för samtliga objekt minskade med 
cirka 1 procent mellan plankostnad 
och slutkostnad efter uppräkning med 
investeringsindex för väg- och banhåll-
ning. Motsvarande kostnadsförändring 
uppräknat enligt index för nettoprisin-
dex blir en ökning med cirka 18 procent.
Stambanan genom övre Norrland, ökad 
kapacitet
Objektet följs upp tidigast 2014. En 
åtgärdsvalsstudie pågår som kan komma 
att påverka objektets slutliga utform-
ning.
Umeå, ny godsbangård och ombyggnad av 
personbangård
Syftet med objektet var att förbättra 
hanteringen av järnvägstrafiken i Umeå 
och säkerställa Botniabanans funktion 
genom ombyggnad av Umeå central, ny 
godsbangård, 7 kilometer ny järnväg 
från Umeå central till den nya gods-
bangården och slopade plankorsningar. 
Inga större förändringar gjordes jämfört 
med planförslaget. Kostnaden blev 1 321 
miljoner kronor. Nyttan bedöms enligt 
dagens prognoser kraftigt överstiga den 
beräknade nyttan enligt planunderlaget. 
Med 4 procent högre slutlig kostnad och 
4 års längre byggtid minskar NNK från 
0,4 till 0,2.
Förslöv–Ängelholm
Syftet med objektet var att öka kapacite-
ten på Västkustbanan (Göteborg–Lund) 
genom dubbelspår mellan Förslöv och 
Ängelholm. På grund av förseningen av 
tunneln genom Hallandsås har dubbel-
spårsutbyggnaden mellan Förslöv och 
Ängelholm delats in i två etapper och 
fördröjts. Kostnaden blev 857 miljoner 
kronor, vilket var en minskning med 21 
procent jämfört med planen. Nettonu-
värdeskvoten för åtgärden, där arbetet 
påbörjades 1995, har inte kunnat följas 
upp, eftersom en samhällsekonomisk 
kalkyl saknas. Nyttan är så här långt 
blygsam, eftersom trafiken inte är sär-
skilt omfattande och inte heller har ökat 
eftersom angränsande avsnitt av Väst-
kustbanan fortfarande har otillräcklig 
kapacitet. Nyttan förväntas bli väsentligt 
större när Hallandsåstunnlarna är tagna 
i bruk.
Kraftsamling Göteborg ofördelat
Objektet är av typen åtgärdsområde och 
följs inte upp. 
Trädsäkra järnvägar
Syftet med trädsäkring är att förbättra 
tågens punktlighet samt minska risken 

Tabell 34
Objekt öppnade för trafik år 2012, miljoner kronor, prisnivå år 2012-06

Objektnamn Gällande plan vid  
byggstart

Uppföljning med NPI Uppföljning med investeringsindex för väg- respektive banhållning

Bedömd kostnad i underlag till 
senast föreliggande regeringsbe-
slut (inkl produnktionsstöd och 
omräknat med NPI)

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

Slutkostnad efter 
genomförande 
(inkl produktions-
stöd och omräk-
nad med NPI)

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

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

Slutkostnad efter genomför-
ande (inkl produktionsstöd 
och omräknat med investe-
ringsindex för väg- respek-
tive banhållning)

Beräknad NNK i 
gällande plan vid 
byggstart

Uppföljd NNK med 
investeringsindex 
för väg- respektive 
banhållning

Järnväg

Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet NTP 2004-2015 Objekt följs upp tidigast 2014. En åtgärdsvalsstudie pågår som kan komma att påverka objektets slutliga utformning.

Umeå ny godsbangård inkl ombyggnad av personbangård NTP 2004-2015 871 868 1 186 1 267 1 283 1321 0,4 0,2

Förslöv Ängelholm Stomnätsplan 1994-2003 541  - 666 1 087   - 857 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Kraftsamling Göteborg ofördelat NTP 2010-2021 Objektet är av typen åtgärdsområde och följs inte upp

Trädsäkra järnvägar NTP 2010-2021 209 381 471 231 415 494 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Emmaboda-Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastig-
hetsanpassning till 160 km/tim

NTP 2010-2021 1 028 994 942 1137 1 127 956  -0.3 -0,2

”Kraftsamling Stockholm Mälardalen (etapp 1) 
 (Stockholm  Älvsjö-Ulriksdal, Sundbyberg)” samt
Kraftsamling Stockholm Mälardalen (etapp 3)

NTP 2010-2021 Objekteten är av typen åtgärdsområde och följs inte upp

Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet (inkl. planering Dingersjö) NTP 2010-2021 743 907 647 1 080 1 003 679 0,0 0,5

Stockholm C, förstärkt kraftförsörjning NTP 2004-2015 357 338 327 520 371 345 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Eskilstuna, omformastation NTP 2010-2021 112 111 101 123 123 107 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Kil-Skåre, ny mötesstation NTP 2004-2015 126 142 157 139 144 134 2,4 2,6

Södertälje hamn–Södertälje C, dubbelspår och funktionsanpassning av bangård 831 921 1 116 920 965 1 143 0,1 -0,1

Alvesta resecentrum, Örsjö mötesstation, Åryd mötesstation och  
Växjö bangårdsombyggnad

212 358 405 235 391 410
Alvesta: -Örsjö/Årryd: 
0,7 Växjö: -0,2

Alvesta: -Örsjö/År-
ryd: 0,8 Växjö: -0,5

Motorväg

E4 Tpl Rosersberg NTP 2010 -2021 167 205 322 176 216 325 2,5 0.9

Rv 50 Mjölby–Motala NTP 2010 -2021 1 745 1 869 1 774 1 849 1 931 1786 0,3 0,3

Rv 40 Slambymotet NTP 2010 -2021 123 84 170 131 169 171 2,1 1,3

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

Rv 27 Förbi Anderstorp och Gislaved Länsplan 2010-2021 263 239 223 282 251 222 0,6 1,1

Lv 151 Förbi Värnamo Länsplan 2010-2021 101 93 77 108 97 77 1,1 1,9

Väg 66 Surahammar-Sothällen Länsplan 2010-2021 33 44 55 36 44 55 1,9 0,8

Väg 35 Östra länken (samfinasiering 50%) Länsplan 2010-2021 217 246 272 232 255 272 Samhällsekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd

Rv 50 förbi Vadstena Länsplan 2010-2021 50 51 68 53 57 69 -2,2 NNK kan inte 
följas upp 

Kalleviken-Gate Länsplan 2010-2021 76 92 98 82 92 98 0,4 0,2

v90 Bollsta –Hällsjö (v83257675) Länsplan 2004-2015 72  - 171 99  - 162 0,5 -0,1

Hedenlänken Länsplan 2010-2021 31 36 34 33 35 34 4,4 4,2

Trafikplats Jung LTP 2010-2021 71 90 95 76 91 95 -0,1 -0,3

Uppföljning av namngivna objekt i 
nationell och regional plan som har 
öppnats för trafik under 2013

Anläggningskostnader och effekter 
har följts upp för objekt som är dyrare 
än 50 miljoner kronor i nationell plan 
respektive 25 miljoner i länsplaner och 
som öppnats för trafik 2013. Objekten 
har ingått i Nationell plan för transport-
systemet 2010–2021 eller Banverkets och 
Vägverkets tidigare långsiktiga planer, 
inklusive beslutade revideringar, samt 
motsvarande länsplaner. Objektets slut-

kostnad följs upp mot bedömd kostnad 
i den plan som gällde vid byggstarten. 
Den samhällsekonomiska lönsamheten 
följs upp genom att planens nettonuvär-
deskvot (NNK) jämförs med en net-
tonuvärdeskvot som räknats om med 
slutkostnaden för objektet.

Uppföljningen av anläggnings-
kostnaden med investeringsindex för 
väg-och banhållning för de 22 objekt 
som öppnats för trafik visar att 9 objekt 
är billigare och 13 objekt är dyrare än 
enligt plankostnaden. Kostnaden totalt 
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för olyckor och skador på spåranlägg-
ningen orsakade av nedfallna träd. 
Projektet Trädsäkra järnvägar syftar till 
att skapa en trädfri zon längs de stråk 
som är strategiskt viktiga för landets 
transportförsörjning. Vilka sträckor 
som ingår har reviderats under projek-
tets gång. Detta har också påverkat den 
totala kostnaden, som blev 494 miljoner 
kronor, en ökning med 113 procent. Nå-
gon NNK finns inte framtagen.
Emmaboda–Karlskrona/Kalmar, fjärr-
blockering samt spårupprustning och 
hastighetsanpassning till 160 kilometer/
timmen 
Syftet med objektet var att minska resti-
den, höja komforten, öka säkerheten och 
effektivisera tågtrafiken genom fjärr-
blockering samt spårupprustning och 
hastighetsanpassning till 160 kilometer/
timmen. Driftsplatserna i Vissefjärda 
och Spjutsbygd fanns inte med i planun-
derlaget. Den slutliga kostnaden blev 956 
miljoner kronor, vilket är en minskning 
med 16 procent. Det medför att NNK 
ökar från -0,3 till -0,2. Den förväntade 
nyttan bedöms vara uppnådd. 
Kraftsamling Stockholm Mälardalen 
(etapp 1) (Stockholm Älvsjö-Ulriksdal-, 
Sundbyberg) samt Kraftsamling Stock-

holm Mälardalen (etapp 3)
Objekten är av typen åtgärdsområde och 
följs inte upp.
Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet
Syftet med objektet var att lösa kapa-
citetsproblem genom att bland annat 
bygga nya mötesstationer, eftersom 
banan låg nära sitt kapacitetstak med 
förväntad ökad trafik. Genom detta 
minskar risken för förseningar och 
försämrade restider. Många av objek-
tets ursprungligt tänkta delåtgärder 
har helt tagits bort eller minskats ner, 
vilket förklarar att slutkostnaden på 679 
miljoner kronor minskat med 37 procent 
mot planen. De stora förändringarna av 
objektets innehåll gör att det är svårt att 
säga något om hur nyttan förändrats. Att 
NNK stiger från 0 till 0,5 är inte heller så 
relevant. 
Stockholms central, förstärkt kraftförsörj-
ning
Åtgärden syftade till att förstärka den 
utmatade effekten till tågen, vilket är en 
förutsättning för redundans och utökad 
trafik på bland annat Citybanan. Åtgär-
den omfattade utbyggnad av omformar-
stationen i Häggvik till en total kostnad 
av 345 miljoner kronor. Inga större 
ändringar har gjorts i åtgärdens omfatt-

ning, men den slutliga kostnaden blev 
cirka 34 procent lägre än enligt planun-
derlaget. NNK saknas eftersom den inte 
beräknas för den här typen av åtgärder, 
men en högre effekt till väsentligt lägre 
kostnad ger sammantaget bättre nytta 
än förväntat.
Eskilstuna, omformarstation
Objektet gällde en utökning av omfor-
marstationen i Eskilstuna med ytter-
ligare en omriktare som ökar effekten 
och förbättrar redundansen, vilket är en 
förutsättning för utökad tågtrafik. Inga 
större ändringar har gjorts i åtgärdens 
omfattning, och nyttan bedöms vara 
den förväntade. Den slutliga kostnaden 
blev 107 miljoner kronor, vilket är cirka 
14 procent lägre än enligt planunderla-
get. NNK kan inte redovisas eftersom 
den inte beräknas för den här typen av 
åtgärder.
Kil–Skåre, ny mötesstation
Syftet med åtgärden var att öka kapaci-
teten på den högtrafikerade enkelspår-
sträckan genom två nya mötesstationer 
med dubbelspår på cirka 2 500 meter. 
Slutkostnaden blev 134 miljoner kronor, 
vilket är 4 procents minskning jämfört 
med plankostnaden. Det innebär att 
NNK ändras från 2,4 till 2,6. Prognoser 
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visar på en fortsatt god utveckling av 
trafikeringen, men det går inte att be-
döma i nuläget om nyttan är större eller 
mindre än den förväntade.
Södertälje hamn–Södertälje central, 
dubbelspår och funktionsanpassning av 
bangård 
Syftet med objektet var att minska stör-
ningskänsligheten samt att öka kapaci-
teten och punktligheten. Den redovisade 
kostnaden för åtgärden, 1 143 miljoner 
kronor, gäller utbyggnad av dubbelspår 
och tillgänglighetsanpassning. Objektet 
har genomförts med samma innehåll 
som i planen. Slutkostnaden har ökat 
24 procent jämfört med plankostnaden. 
Kostnadsökningen förklaras av att ob-
jektets ursprungliga tidsplan var orealis-
tisk. Ökningen av anläggningskostnaden 
har medfört att NNK minskat från cirka 
+ 0,1 till -0,1. Effekterna bedöms dock 
vara de som utlovades i planen.

Alvesta resecentrum, Örsjö mötesstation, 
Åryds mötesstation och Växjö bangårds-
ombyggnad
Syftet med åtgärden var att öka antalet 
tåg, öka punktligheten och minska res-
tiden på Kust till kust-banan genom ett 
nytt resecentrum i Alvesta, mötesstatio-
ner i Örsjö och Åryd samt bangårdsom-
byggnad i Växjö. En perrong för av- och 
påstigande som byggdes i Örsjö fanns 
inte med i planunderlaget. Den slutliga 
kostnaden blev 410 miljoner kronor, 
vilket var en ökning med 75 procent. Det 
medför att NNK sjunker från -0,2 till 
-0,5 för Växjö bangårdsombyggnad och 
ökar från 0,7 till 0,8 för mötesstationer-
na i Åryd och Örsjö. Nyttan blev högre 
än vad som utlovades i planen på grund 
av möjligheten för passagerare att stiga 
av och på i Örsjö. 
E4 Trafikplats Rosersberg
Objektet gällde utbyggnad av en ny 

trafikplats på väg E4. Huvudsyftet med 
trafikplatsen var att ansluta Rosersberg 
och industriområdet till E4 för att på så 
sätt förbättra tillgängligheten. Åtgärden 
har utförts som planerat. Den totala 
kostnaden blev 325 miljoner kronor, med 
medfinansiering på 152 miljoner kronor. 
Slutkostnaden har ökat med 85 procent 
jämfört med plankostnaden. Oförutsedd 
förekomst av arsenik i grundvatten och 
jord medförde att kostnaderna ökade. 
Ökningen har medfört att NNK har 
minskat från 2,5 till 0,9. Effekterna 
och därmed nyttan beräknas dock bli 
jämförbara med de som kalkylerades i 
planunderlaget. 
Rv 50 Mjölby–Motala
Syftet med åtgärden var att höja fram-
komligheten, förbättra säkerheten samt 
skapa bättre miljö genom mindre påver-
kan på landskapet. Åtgärden innebar att 
riksväg 50 mellan E4 och Motala flyt-
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tades till ett östligare läge och byggdes 
ut mellan Mjölby och Motala. Sträckans 
längd är 28 kilometer. Vägen är del-
vis en utbyggnad till fyrfilig väg med 
mitträcke, delvis en helt ny väg med 2+1 
körfält och mitträcke. Innehållsmässigt 
har inga större förändringar skett jäm-
fört med planunderlaget. Den slutliga 
kostnaden blev 1 786 miljoner kronor, 
vilket är 3 procent lägre än planerat. Det 
medför att NNK oförändrat är 0,3. Nyt-
tan bedöms vara i nivå med underlaget i 
planen.
Rv 40 Slambymotet 
Syftet med objektet var att förbättra 
tvärförbindelsen mellan väg 40 och E20 
genom en ny trafikplats i Slamby. Tra-
fikplatsen har byggts med överliggande 
cirkulation. En ny mötesfri väg på cirka 
1,2 kilometer går från trafikplatsen och 
ansluter till väg 549.

Anläggningskostnaden blev 171 miljo-
ner kronor, vilket är en ökning med cirka 
30 procent, bland annat till följd av åt-
gärdskrav från länsstyrelsen, ökad mass-
hantering och tillkommande marklösen. 
Det innebär att den samhällsekonomiska 
lönsamheten har sjunkit från 2,1 till 1,3. 

Det svårt att bedöma om nyttan har för-
ändrats mellan planunderlaget och den 
genomförda åtgärden. 
Rv 27 Förbi Anderstorp och Gislaved
Åtgärdens syfte var att förbättra fram-
komligheten, tätortsmiljön och trafiksä-
kerheten genom att bygga 11,5 kilometer 
mötesfri landsväg förbi Gislaved, delvis i 
ny sträckning, samt två nya trafikplatser. 
Åtgärden har i huvudsak genomförts en-
ligt beskrivningen. Den slutliga kostna-
den blev 222 miljoner kronor, vilket är en 
minskning med 21 procent mot planen. 
Det medför att NNK ökar från 0,6 till 1,1. 
Nyttan bedöms vara i nivå med underla-
get för planen. 
Lv 151 Förbi Värnamo
Åtgärdens syfte var att förbättra tät-
ortsmiljön. Åtgärden omfattar en ny 
sträckning förbi Värnamo, 2,3 kilometer, 
i form av en 8 meter bred väg med hastig-
hetsgränsen 80 kilometer/timmen. Den 
totala kostnaden blev 77 miljoner kronor, 
varav kommunen medfinansierar cirka 
7 miljoner kronor. Vägförkortningen 
blev något mindre än vad som beskrevs i 
planen. Den slutliga kostnaden minskade 
med 29 procent, vilket medför att NNK 

stiger från 1,1 till 1,9. Att vägförkort-
ningen blev mindre än vad som beskrevs i 
planen innebär dock att nyttan blev lägre.
Väg66 Surahammar–Sothällen
Åtgärdens syfte var att höja trafiksäker-
heten genom att bygga ut sträckan på 11 
kilometer med mitträcke som den sista 
länken på sträckan Västerås–Fagersta. 
Den slutliga kostnaden blev 55 miljoner 
kronor, vilket är 53 procent högre än en-
ligt planen. Det medför att NNK minskar 
från 1,9 till 0,8. Förutom ombyggnaden 
med mitträcken byggdes en fyrvägskors-
ning samt en förskjuten trevägskorsning. 
Objektet utformades enligt plan men det 
krävdes mer omfattande beläggnings-
arbete än planerat vilket förklarar kost-
nadsfördyringen. Nyttan bedöms vara i 
nivå med underlaget i planen. 
Väg 35 Östra länken
Ett av de viktigaste syftena med en 
östlig trafikled i Linköping är att av-
lasta stadskärnan från oönskad trafik. 
Detta förbättrar framkomligheten, ökar 
trafiksäkerheten och förbättrar miljön 
på en sträcka av 2,4 kilometer. Projek-
tet samfinansieras med 50 procent av 
Linköpings kommun som också drev 
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projektet. Ingen kalkyl är gjord. Den 
slutliga kostnaden blev 272 miljoner kro-
nor, vilket är 17 procent högre än enligt 
planunderlaget. Nyttan jämfört med vad 
som utlovades i planen är svår att skatta 
eftersom uppföljningen är komplicerad. 
Rv 50 förbi Vadstena
Syftet med den nya förbifarten är bland 
annat att förbättra framkomligheten och 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikan-
ter och skapa en acceptabel trafiksitua-
tion i Vadstena. Den 4,7 kilometer långa 
förbifarten har byggts med två körfält 
med en bredd på sju meter. Den slutliga 
kostnaden blev 69 miljoner kronor, varav 
länsplanen finansierar objektet med  
36 miljoner kronor. Den slutliga kostna-
den ökade med 28 procent. Förändringar 
av NNK kan inte beräknas på grund av 
att den beräkningsbara nyttan för detta 
objekt sammantaget är negativ. Trots att 
den beräknade nyttan blev negativ in-
gick objektet i planen eftersom det fanns 
stor nytta som inte kunnat beräknas. 
Bland annat innebär åtgärden att man 
undviker störande genomfartstrafik. 
Kostnadsökningen berodde på ökade 
kostnader för arkeologi, marklösen och 
tilläggsarbeten medan själva byggskedet 
gick enligt plan. Nyttan förväntas bli 
som planerat.
Rv 61 Kalleviken–Gate
Syftet med åtgärden var att förbättra 
framkomligheten och säkerheten genom 
att bygga om och bredda riksväg 61 på 
cirka 11 kilometer mellan Kalleviken 
och Gate öster om Arvika. Slutkostna-
den blev 98 miljoner kronor, vilket är en 
ökning med cirka 20 procent i förhål-
lande till plan. Detta beror delvis på att 
standardkraven har höjts för vägtypen. 
Kostnadsökningen har medfört att NNK 
har minskat från cirka 0,4 till 0,2. Inga 

kända förändringar har gjorts i projektet 
i förhållande till planen, med undantag 
för högre standardkrav. Det är dock svårt 
att uttala sig om övriga effekter som kan 
tänkas påverka objektets lönsamhet.
Väg 90 Bollsta–Hällsjö 
Syftet med åtgärden var att förbättra bä-
righeten, minska störningar för boende 
samt förbättra trafiksäkerheten. Enligt 
planen 2004–2012 skulle vägen rustas 
upp i befintlig sträckning. Med den ge-
nomförda åtgärden har bland annat 3,4 
kilometer fått ökad bärighet i befintlig 
sträckning och 7,2 kilometer nio meter 
bred väg har byggts i ny sträckning. 
Referenshastigheten är 90 kilometer/
timme. En vägförkortning som inte 
fanns med i planunderlaget på 165 meter 
innebär mer nytta i den slutliga utform-
ningen. Den slutliga kostnaden blev  
162 miljoner kronor, vilket är 64 procent 
högre än enligt planen. Det medför att 
NNK minskar från 0,5 till -0,1, utan 
hänsyn till ökad nytta till följd av den 
genomförda åtgärden.
Hedenlänken
Syftet med åtgärden var att öka tra-
fiksäkerheten och tryggheten, minska 
störningar och öka framkomligheten och 
tillgängligheten. Åtgärden omfattade en 
ny vägförbindelse på 1,7 kilometer, gång- 
och cykelvägar med tunnlar, åtgärder på 
kommunala gator samt busshållplatser. 
Vägen är dimensionerad för 70 kilome-
ter/timmen och är åtta meter bred. I 
stora drag finansieras cirka 2/3 av läns-
plan och 1/3 av kommunen. Den slutliga 
kostnaden blev 34 miljoner kronor, vilket 
är 3 procent högre än enligt planen. 
Det medför att NNK minskar från 4,4 
till 4,2. Vi bedömer att de eftersträvade 
effekterna och nyttan med åtgärden 
uppnås.

Trafikplats Jung
Syftet med åtgärden var att förbättra 
trafiksäkerheten i korsningen mellan 
E20 och väg 2623. Vara kommun samfi-
nansierar med cirka 4 miljoner kronor 
av totalkostnaden. Slutkostnaden uppgår 
till cirka 95 miljoner kronor, vilket 
innebär en kostnadsökning på cirka 24 
procent, bland annat på grund av dyrare 
lösningar för VA-anläggning. De geotek-
niska kostnaderna blev dock mindre än 
förväntat, och objektet kunde öppnas för 
trafik tio månader tidigare än planerat. 
Objektets lönsamhet har minskat till 
följd av kostnadsökningen i förhållande 
till plan, från -0,1 till -0,3. Den förkor-
tade byggtiden har också vägts in i den 
samhällsekonomiska lönsamheten. Dock 
är det för tidigt att uttala sig om hur öv-
riga effekter skulle kunna påverka NNK.

åTgäRdsomRåde: mIljö samT 
TRImnIng och effekTIVIseRIng
I den nationella planen finns förutom 
de namngivna objekten medel för 
åtgärdsområdet ”miljö samt trimning 
och effektivisering”. Dessa åtgärder är i 
allmänhet mycket kostnadseffektiva och 
ger bred och god måluppfyllelse. Tabel-
lerna nedan visar exempel på vad som 
har slutförts under perioden 2010–2013.
Åtgärdsområdet delas in i två under-
grupper:

• åtgärder som begränsar miljöpå-
verkan

• åtgärder för trimning och effek-
tivisering av transportsystemet 
för tillväxt och klimat

Riktade fysiska miljöåtgärder för att 
begränsa transportsystemets miljöpå-
verkan har genomförts inom områdena 
buller, vattentäkter, alléer och kultur-

Tabell 35
Miljöinvesteringar för att begränsa transportsystemets miljöpåverkan som genomförts under  
åren 2010–2013

Exempel på åtgärder som genomförts  
inom kategorin miljöåtgärder

2010 2011 2012 2013

Åtgärder för bullerutsatta längs statliga vägar, antal 
personer

4 002 2 324
2 544 varav  

945 riktade åtgärder
4 779 varav  

1 077 riktade åtgärder

Åtgärdade bullerutsatta längs statlig järnväg, antal 
personer

uppgift saknas 1 083
5 216 varav   

195 riktade åtgärder
2 626 varav  

748 riktade åtgäder

Åtgärdade slitna vägmiljöer som åtgärdats med 
riktade miljömedel, antal

6 5 5 15

Åtgärdade barriärer för djur, antal 34 68 74 72

Restaurerade alléer och kulturobjekt på statligt 
vägnät, antal

142 136 252 370
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objekt samt barriärer för vattenlevande 
djur.

Arbetet med åtgärder för att minska 
antalet bullerutsatta längs statliga vägar 
och järnvägar fortsätter. Utfallet på väg 
är högre än 2012. För järnväg är nivån 
lägre än 2012, vilket kan förklaras av att 
betydligt fler åtgärdades inom ramen för 
stora investeringsprojekt. 

Åtgärderna 2013 innebar att totalt  
5 906 färre personer är utsatta för väg-
trafikbuller över riktvärden för buller 
inomhus, varav 4 779 vid statliga vägar, 
1 127 vid kommunala vägar. På statliga 
järnvägar innebär åtgärderna under 2013 
att totalt 2 626 färre personer är utsatta 
för järnvägsbuller över riktvärden för 
buller. Bullerdämpande åtgärder kan 
vara både riktade åtgärder (till exempel 
bullerskärmar, fasadåtgärder och bul-
lerdämpande beläggningar) och åtgärder 
som ingår som delar av större investe-
ringsprojekt. 

Inga åtgärder för att trygga vatten-
försörjning har färdigställts under 2013. 

På drygt 370 platser har åtgärder 
genomförts på alléer och kulturobjekt, 
vilket är betydligt fler än 2012. Bland 

annat har drygt 131 milstenar restaure-
rats, varav 90 i Stockholmsområdet och 
på Gotland. Åtgärder för att återskapa 
och bevara totalt 55 värdefulla alléer har 
genomförts över hela landet, med tyngd-
punkt i Mellansverige och södra Sverige. 
161 kulturobjekt har åtgärdats.

Åtgärder för att reducera barriärer 
för vattenlevande djur som utter och 
fisk har genomförts i ungefär samma 
omfattning som 2012. Flest åtgärder för 
fisk har genomförts i norra Sverige och 
i Stockholmsområdet. Flest åtgärder 
för utter har genomförts i norra Sverige 
och i Mälardalsområdet. Av åtgärderna 
för groddjur har en genomförts i norra 
Sverige, men de flesta har genomförts i 
västra Sverige.

Ett antal åtgärder som begränsar 
konsekvenserna av förorenad mark på 
järnväg har genomförts. Inventeringar, 
undersökningar och riskbedömningar 
har gjorts av ett 10-tal platser. Projekte-
ring av ett antal åtgärder har genomförts 
och efterbehandling och kontroll har 
också skett på ett 10-tal platser. Ersätt-
ning enligt miljögarantin har betalats ut 
bland annat till Svevia.

Inom denna kategori utförs ett stort 
antal trafiksäkerhets- och tillgänglig-
hetsåtgärder, exempelvis planskilda 
korsningar, mötesseparering, hastig-
hetsdämpande åtgärder i tätorter samt 
mötesspår, stigningsfält och stationsåt-
gärder.

Av tabell 36 framgår att antalet 
kilometer väg som mötesseparerats är 
högre än 2012 och i nivå med åren 2010 
och 2011. Antalet nybyggda gång- och 
cykelvägar är lägre än 2012 liksom 
antalet nybyggda planskilda korsningar 
för gång- och cykeltrafik. Under 2013 
byggdes 14 nya planskilda korsningar för 
biltrafik, vilket är lägre än tidigare år.

Antalet plankorsningar mellan 
järnväg och väg minskade med 313, 
vilket gynnar såväl trafiksäkerheten som 
framkomligheten. 

Det tidigare utpekade och priorite-
rade kollektivtrafiknätet för personer 
med nedsatt rörelse- och orienterings-
förmåga fortsätter att utvecklas och nya 
stråk pekas ut. Arbetet med att anpassa 
stationer har fortsatt under perioden 
2010–2013. Under 2013 åtgärdades 7 
stationer. 

För att kollektivtrafiknätet till fullo 
ska fungera för personer med funk-
tionsnedsättning krävs att även fordon, 
information, service med mera anpassas, 
fungerar och används.

Bärighetsåtgärder

Huvuddelen av näringslivets tunga 
transporter på väg går på de större 
vägarna, som normalt är dimensionerade 
för att klara de ökade lasterna. På de 
mindre vägarna, där bärighetsrestriktio-
ner förekommer, är det främst skogs-
bruket, jordbruket och turismen som 
genererar tunga transporter, men även 
andra delar av näringslivet har börjat ef-
terfråga högre bärighet på mindre vägar. 
Bärighet är förmågan hos en väg eller 
bro att tåla belastningen från trafiken 
utan att skadas.

Regeringen har i den nationella 
planen avsatt 14,8 miljarder kronor 
(prisnivå 2009) till bärighetsåtgärder 
på vägnätet. Genom att bärigheten på 
vägar och broar höjs på sträckor som 
inte har tillräcklig bärighet i förhållande 
till behovet, ökar framkomligheten för 
näringslivets transporter. Tabell 37 visar 
bärighetsåtgärdernas omfattning under 
perioden 2010–2013.

Tabell 36
Trimnings- och effektiviseringsåtgärder som genomförts under åren 2010–2013

Exempel på åtgärder som genomförts inom  
kategorin trimning och effektivisering

2010 2011 2012 2013

Väg som försetts med mötesseparering/mitträcke, 
km

238,9 228 163,4 222,2

Nybyggda gång- och cykelvägar, km 82,9 91 58,2 42,7

Nybyggda planskilda korsningar för gång- och 
cykeltrafik, antal

19 14 53 29

Nybyggda planskilda korsningar för biltrafik, inkl 
trafikplatser, antal

28 40 58 14

Plankorsningar järnväg, antal Uppgift 
saknas

 -117 -180 -313

Åtgärdade stationer för funktionshindrade, antal 14 15 6 7

Tabell 37
Bärighetsåtgärder som genomförts under perioden 2010–2013

Genomförda åtgärder inom ramen för  
bärighetsanslaget

2010 2011 2012 2013

Riskreducerande väghållningsåtgärder, antal 28 33 59 54

Beläggning av grusväg, antal km 25 6 56 22

Bärighetsåtgärder för anpassning av viktiga näringslivs-
vägar till dagens laster, antal km 

184 175 295 388

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

8 14 7 9

Bärighetsåtgärder för tjälsäkring eller höjning av bärig-
hetsklass för statliga vägar, antal km 

962 493,6 648,6 600

Bärighetsåtgärder på utpekat vägnät (viktiga närings-
livsvägar), antal km 

1 102,8 654,4 986,2 771
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sTockholmsöVeRenskommelsen
Stockholmsöverenskommelsen omfat-
tar totalt 64 objekt, varav 53 objekt följs 
upp av Trafikverket. Under 2013 har ett 
objekt öppnat för trafik, E4 Trafikplats 
Rosersberg, och tre objekt har påbörjats, 
E4 Norrtull–Kista, E18 Trafikplats Kall-
häll och E20 Trafikplats Almnäs.

Totalt är 25 objekt i Stockholmsöver-
enskommelsen helt eller delvis finansie-
rade med trängselskatt. Samtliga projekt 
är riksvägar och regionala vägar i Stock-
holms län, och de ingår i Stockholms 
länsplan för infrastruktur 2010–2021.

VäsTsVenska PakeT 
Västsvenska paketet omfattar cirka 25 
projekt på järnvägar och på statliga och 
kommunala vägar i Västra Götalandsre-
gionen. Projekten finansieras via träng-
selskatt, anslag samt kommunal och 
regional medfinansiering. Det största 
projektet är Västlänken till en kostnad 
av 20 miljarder kronor (prisnivå 2009-
06). Västsvenska paketet innehåller 
åtgärder inom samtliga steg i fyrstegs-
principen. Genomförandet kommer att 
pågå till 2026. Block 1, som pågår nu, är 
färdigställt till 85 procent och innehåller 
till stor del åtgärder för att stärka kol-
lektivtrafiken. Trängselskatten infördes 
i Göteborg i början av 2013, och under 
året har effekterna utvärderats. Arbetet 
med genomförandeavtal för Block 2 är 
i slutfasen. En aktuell frågeställning 
inom det Västsvenska paketet är ”Trafik 
2016”. Det handlar om att många stora 
infrastrukturåtgärder kommer att pågå 
parallellt från årsskiftet 2015/2016 och 
ett antal år framåt, vilket får stor påver-
kan på trafik och omgivning. Projektens 
sammantagna påverkan och konsekven-
serna för alla trafikslag håller på att ana-
lyseras och en handlingsplan tas fram 

Tabell 38
Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna, miljoner kronor i löpande priser

Namngivna  
investeringar

Trimning och  
effektivisering, 
miljö och övriga 
mindre åtgärder 

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

Statlig medfinansiering till 
trafikhuvudmän för kollektiv-
trafik väg, spår och sjöfart

Bidrag till  
enskilda vägar

Summa

Volym 2010, mnkr 1 325 699 31 369 13 2 437

Volym 2011, mnkr 852 742 84,1 477 15 2 170

Volym 2012, mnkr 1 140 586 585 97 19 2 427

Volym 2013, mnkr 1 249 621 113 557 21 2 561

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

Andel av plan, % 29,00 37,84 33,75 19,73 19,48 28,99
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och att bidrag till kommuner och trafik-
huvudmän inte har betalats ut därför att 
åtgärderna inte har färdigställts.

Ten-T-sTöd TIll  
InfRasTRukTuRInVesTeRIngaR
Bidrag från Transeuropeiska trans-
portnätverken (TEN-T) med mera

Trafikverket har flera uppgifter inom 
området TEN-T. Under 2013 har Tra-
fikverket bistått Näringsdepartementet 
i arbetet med revideringar av riktlin-
jerna för TEN-T. Vi har också deltagit i 
framtagandet av en ny EU-förordning 
för Fonden för ett sammanlänkat Eu-
ropa (CEF). I december 2013 beslutade 
Europaparlamentet att fastställa de 
nya riktlinjerna för TEN-T och förord-
ningen för CEF. Dessa kommer att gälla 
från 2014.  De nya riktlinjerna påverkar 
framför allt utformningen av järnvägs-
anläggningar. Beslutet om CEF har stor 
betydelse för vilka investeringsprojekt 

rubriken ”namngivna investeringar” 
ingår medel till såväl vägar som järnvä-
gar. I tabell 39 redovisas utfallet för 
2012 samt det ackumulerade utfallet för 
2010–2012. Utfallet redovisas även som 
procent av planen 2010–2013.

Att utfallet varierar mellan länen 
beror på att det pågått större projekt i 
några län, bland annat Partihallsförbin-
delsen, Östra länken i Linköping samt 
Förbifart Gislaved. Vidare kan vissa åter-
betalningar till kommuner under 2014 
bidra till en sned fördelning. Exempelvis 
har medel för Boden–Sävast återbetalats 
efter att kommunen förskotterat medel 
till genomförandet. Dessa projekt har 
krävt medel under året för att kunna ge-
nomföras på ett effektivt sätt. Åtgärder 
i andra län har därför fått stå tillbaka 
under 2010–2013, men detta kommer att 
jämnas ut i kommande planperiod. För 
några län är utfallet lågt. Detta beror 
bland annat på att planer har överklagats 

Tabell 39
Uppföljning av de regionala planerna, miljoner kronor i löpande priser

Län Utfall 2010 
mnkr**

Utfall 2011 
mnkr***

Utfall 2012 
mnkr***

Utfall 2013 
mnkr

Summa  
2010–2013 
mnkr

Plan 
2010–2013 
mnkr*

Andel som 
genomförts 
under perioden 
2010–2013 av plan 
2010–2013 %

Plan         
2010–2021 
mnkr

Andel som 
genomförts 
under perioden 
2010–2012 av plan 
2010–2021 %

Stockholm sst 284 589 648 513 2 033 2484 82 % 7 851 26 %

Uppsala sö 159 41 146 136 483 480 101 % 1 518 32 %

Södermanland sö 47 9 59 98 213 290 73 % 917 23 %

Östergötland sö 62 128 162 68 420 425 99 % 1 342 31 %

Jönköping ssy 36 100 122 145 403 391 103 % 1 236 33 %

Kronoberg ssy 76 49 41 14 179 215 83 % 678 26 %

Kalmar ssy 141 30 -4 106 274 251 109 % 793 35 %

Gotland sst 33 10 16 15 73 65 113 % 205 36 %

Blekinge ssy 41 26 64 16 147 154 95 % 487 30 %

Skåne ssy 293 249 255 459 1 256 1 276 98 % 4 033 31 %

Halland svä 93 56 48 41 238 335 71 % 1 060 22 %

Västra Götaland svä 686 391 316 254 1 647 1 846 89 % 5 835 28 %

Värmland svä 39 60 73 74 246 277 89 % 877 28 %

Örebro sö 92 47 23 73 236 299 79 % 944 25 %

Västmanland sö 72 12 79 59 222 240 92 % 758 29 %

Dalarna sm. 17 107 87 56 267 311 86 % 983 27 %

Gävleborg sm. 57 34 56 98 245 276 89 % 873 28 %

Västernorrland sm. 66 59 38 41 204 220 93 % 696 29 %

Jämtland sm. 12 37 21 70 140 151 92 % 477 29 %

Västerbotten sn 52 60 58 73 243 251 97 % 794 31 %

Norrbotten sn 38 53 80 87 257 235 110 % 743 35 %

Central kostnader 41 23 40 66 170

Summa*** 2 437 2 170 2 427 2 561 9 595 10 473 92 % 33 100 29 %

* Krav finns att genomföra planerna jämnt till 2014

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

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

med förslag på strategier och åtgärder 
för att minska den negativa påverkan.

uPPföljnIng aV RegIonala 
PlaneR
De regionala vägarna är statliga vägar 
som inte ingår i det nationella stamväg-
nätet. Planer för investeringar i dessa 
vägar samt statsbidrag upprättas av 
länsstyrelser, regionala självstyrelseor-
gan och kommunala samarbetsorgan. 
Planupprättarna har möjlighet att i sina 
regionala planer även avsätta medel 
till investeringar i nationella vägar och 
järnvägar. Länsplanerna ska genomföras 
på ett sådant sätt att en lika stor andel 
av respektive länsplan kommer att vara 
genomförd till 2014.

 Tabell 38 visar vilka typer av åtgär-
der som har genomförts i enlighet med 
de regionala planerna. Den visar också 
fördelningen mellan de olika katego-
rierna av statlig medfinansiering. Under 
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som kan medfinansieras från EU under 
perioden 2014–2020. Sedan tidigare 
ansvarar Trafikverket också för den 
svenska delen av TENtec, det vill säga 
den databas som tekniskt definierar de 
vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar 
som utgör TEN-T.

Bidrag från TEN-T utgör en viktig del 
av finansieringen av investeringsprojekt 
som ligger inom TEN-T. Trafikverket 
upprättar årligen ansökningar i de utlys-
ningar som EU-kommissionen kallar till. 
Utlysningen under 2013 omfattade stora 
belopp, och Trafikverket upprättade där-
för ett stort antal ansökningar. Av totalt 
femton inlämnade ansökningar godkän-
des sex projekt om totalt 140 miljoner 
euro. EU-kommissionen beviljade bland 
annat 87 miljoner euro för att färdigstäl-
la järnvägen genom Hallandsås. Bland 
andra projekt som beviljades medfinan-
siering från EU märks ny järnvägsbro 
över Göta älv, spåranslutning till kombi-
terminalen i Rosersberg och planering 
av utbyggnad till fyrspår mellan Arlöv 
och Flackarp. EU-kommissionen bevil-
jade också bidrag till ERTMS-projektet 
i form av stöd till fordonsinstallationer 
och systemutveckling.

Under året betalade EU-kommissio-
nen också ut bidrag till såväl pågående 
projekt som de projekt som tidigare 
beviljades bidrag. Totalt betalades 
44,3 miljoner euro eller 395,5 miljoner 
kronor ut i EU-stöd för investeringar 
och utvecklingsinsatser. Stödet ges som 
finansiellt stöd inom ramen för EU:s 
transeuropeiska transportnätverk (TEN-
T). Stödet används för att planera och 
bygga infrastruktur inom järnväg och 
väg. Bland större projekt som fick bidrag 
under 2013 var tunnelarbetena vid Hal-
landsåsen, Norra länken och, utbyg-
gandet av motorvägen mellan Trelleborg 
och Vellinge. Enligt gällande regler 
disponerar Trafikverket anslagsmedel 
motsvarande de bidrag som betalas till 
Sverige. 

Regionalfonder med mera

Trafikverket har på olika sätt deltagit i 
framtagande av programmen för regio-
nala fonden och Interreg. Vi har lämnat 
erbjudanden till Tillväxtverket inom de 
tematiska målen Transportinfrastruktur 
respektive Forskning och innovation 
(FoI). Vi har här erbjudit oss att bidra i 
arbetet med förberedelserna för kom-

mande strukturfondsperiod 2014–2020. 
Syftet är att stärka det regionala utveck-
lingsarbetet genom exempelvis statis-
tiskt underlag och granskning av förslag 
på texter. 

uPPföljnIng aV effekTeR föR 
objekT öPPnade föR TRafIk 2008
Effekter och samhällsekonomisk lön-
samhet av namngivna objekt öppnade 
för trafik 2008 har följts upp. De anlägg-
ningskostnader som redovisas baseras på 
de uppföljningar som gjordes 2008. För 
11 objekt bedöms de planerade effekterna 
ha uppnåtts (grön). Inte för något objekt 
bedöms effekterna i planunderlaget inte 
ha uppnåtts (röd). För två objekt har det 
inte varit möjligt att jämföra de plane-
rade effekterna med det verkliga utfallet 
(grå). Nedan kommenteras resultatet av 
uppföljningen för de objekt som öppna-
des för trafik 2008. Kostnaderna anges i 

2008 års prisnivå.
Torebo–Heberg, dubbelspårsutbyggnad 
inklusive resecentrum i Falkenberg (Väst-
kustbanan)
Åtgärden är en del av dubbelspårsut-
byggnaden av Västkustbanan i syfte att 
öka kapaciteten. Alla etapper är inte 
färdigställda och det är först när hela 
stråket är utbyggt till dubbelspår som 
den stora nyttan förväntas falla ut. 
Nybro bangårdsombyggnad (Kust till 
kust-banan)
Syftet med åtgärden är att förbättra 
tillgänglighet och säkerheten för rese-
närerna samt förbättra kapacitet genom 
längre mötesspår för godstågen. Några 
större ändringar i innehållet har inte 
gjorts. Vi bedömer att den nytta som 
angavs i planen är uppnådd.
Bollnäs resecentrum (Norra stambanan)
Genom en tunnel under järnvägsspåren 
har man skapat en bättre förbindelse 

Tabell 40
Utbetalda TEN-T-bidrag för Trafikverkets TEN-T-projekt 2013, miljoner euro/SEK 

Beslutsår Projekttitel Utbetalt be-
lopp euro

Utbetalt  
belopp mnkr

2009 Baltic Transport Outlook 2030, studier 0,3 2,1

2010 Slutförande av Haparandabanan 1,5 12,7

2008 Uppgradering av väg E6 Trelleborg-Vellinge 2,7 22,9

2007 Norra länken 3,1 27,1

2012 Svensk systemstandard ERTMS 1,3 11,9

2013 Byggande av bangård vid Rosersberg kombiterminal 1,5 13,2

2013 Byggande av järnvägsbro (Marieholm) till Göteborgs hamn 1,1 10

2012 Studier för utbyggnad till fyrspårsstandard mellan Flackarp och Arlöv 1,7 15,5

2012 Bidrag till fordonsägare för ERTMS ombordutrustning 2,1 19

2012 Uppgradering av hamninfrastruktur, Luleå hamn 0,1 0,9

2012 Slutförande av järnvägstunnel, Hallandsåsen 28,9 260,2

Summa 44,3 395,5
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mellan den västra och östra delen av 
Bollnäs. I årsredovisning 2008 nämns 
att åtgärden har ”genomförts enligt 
planen och till en lägre kostnad”. Vi be-
dömer att den nytta som angavs i planen 
är uppnådd.
Arlöv–Malmö, norra delen (Malmö)
Syftet med åtgärden var att möjliggöra 
effektiv trafikering mellan Danmark och 
Sverige. Åtgärden omfattade en plan-
skild spårkorsning med övergång mellan 
höger- och vänstertrafik på sträckan 
Arlöv–Malmö. Den planerade nyttan be-
döms ha uppnåtts. Åtgärden har medfört 
att trafiken kunnat öka och ändå köras 
med bättre precision än tidigare. Full 
nytta av utbyggnaden får man först när 
linjen från Arlöv mot Lund byggts ut till 
fyrspår. 
E6 Torp–Håby
Syftet med åtgärden var att öka fram-
komligheten och förbättra säkerheten 
och miljön i Hogstorp och Munkedal. 
Den planerade nyttan bedöms vara upp-
nådd eftersom trafikflödet vid Munkedal 
blev större än enligt prognosen. Till det 
kan man lägga vinster med att flytta ut 
stora delar av trafiken utanför tätorten 
Munkedal.
E6 Värmlandsbro–Hogdal
Syftet med åtgärden var att förbättra 
tillgängligheten och trafiksäkerheten, 
att skapa god miljö samt att främja 
positiv regional utveckling i delar av 
den nordiska triangeln. Den planerade 
nyttan anses vara uppnådd eftersom det 
faktiska trafikflödet blev större än enligt 
prognosen, men det är svårt att bedöma 
hur stor nyttan är.

E18 Kronoparken–Skattskär
Åtgärdens syfte var att öka trafiksäker-
heten och framkomligheten på sträckan 
mellan Kronoparken och Skattkärr. Tra-
fiktillväxten blev ungefär den som man 
antog i beslutsunderlaget, vilket gör att 
man kan anse att den planerade nyttan 
är uppnådd.
E18 Lekhyttan–Adolfsberg
Väg E18 lades om i ny sträckning norr 
om den befintliga vägen på en sträcka 
av 18 kilometer. Vägen utformades med 
fyra körfält (18,5 meter) med trafikplat-
ser. Trafiktillväxten har varit kraftigare 
än enligt planunderlaget, vilket betyder 
att nyttan också skulle kunna vara större 
än den man bedömde i planen. 
E18 Västjädra–Västerås
Åtgärden omfattade ombyggnad av den 
mötesfria motortrafikleden (2+1 körfält) 
till motorväg på en sträcka av cirka 6,4 
kilometer. Efter att planen upprättats 
valde man en enklare lösning på sidoom-
rådet med räcken. Trafiktillväxten har 
varit kraftigare än enligt planunderlaget 
vilket betyder att nyttan också skulle 
kunna vara större än den som redovisas 
i planen.
Lv 265 Norrortsleden i Stockholm
Syftet med objektet var att möta 
transportbehoven på Norrortsleden. 
Åtgärden bestod av en 16 kilometer 
lång tvärförbindelse i norra Storstock-
holm mellan E4 och E18. Norrortsleden 
utgör tillsammans med de planerade 
förbindelserna Förbifart Stockholm och 
Södertörnsleden den så kallade Yttre 
tvärleden i Stockholm. Åtgärden svarar 
mot den åtgärd som beskrevs i plan-

underlaget. Norrortsleden har fått en 
trafikbelastning som stämmer med de 
trafikberäkningar som ingick i planun-
derlaget. Det betyder att nyttan stämmer 
med planunderlaget.
E18 Hån–Töcksfors
Syftet med åtgärden var att minska res-
tiden, öka trafiksäkerheten och minska 
antalet bullerstörda fastigheter i tätor-
ter. Den nya mötesfria sträckningen på 
3,4 kilometer innebär att vägen blev 0,5 
kilometer kortare och antalet korsningar 
reducerades. Dessutom sattes viltstäng-
sel upp. Trafiken har ökat mer än enligt 
beräkningarna i planunderlaget vilket 
innebär att nyttan sammantaget blir 
större. 
Rv 70 Förbi Sala
Syftet var att förbättra miljösituationen i 
Sala och öka trafiksäkerheten. Förbifar-
ten utformades som en mötesfri 2+1-väg 
på en sträcka av 18 kilometer. I åtgärden 
ingick 12 broar och två cirkulationsplat-
ser samt en rastplats. Trafikflödet på 
förbifarten är större än vad som antagits 
i planen. Det indikerar att nyttan sam-
mantaget blir större.
Daggarp–Tjärby–Skogaby
Syftet med åtgärden var att öka framkom-
ligheten och säkerheten för fordon och 
oskyddade trafikanter samt att förbättra 
boendemiljön. Den faktiska trafiktillväx-
ten har varit lägre än vad som antogs i 
beslutsunderlaget, vilket gör att nyttan 
också är lägre. Samtidigt har åtgärden lett 
till minskat buller och högre trafiksäker-
het genom att trafiken flyttades ut från 
tätorten. Det är därför svårt att säga om 
den planerade nyttan har uppnåtts.
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Tabell 41
Objekt öppnade för trafik år 2008, prisnivå 2008-06

Objektnamn Plankostnad  
publicerad i 
Årsredovisning 
2008

Beräknad kost-
nad vid bygg-
start publicerad 
i Årsredovisning 
2008

Uppföljd kostnad 
efter genomför-
ande publicerad 
i Årsredovisning 
2008

NNK i plan 
avser den NNK 
kopplad till 
plankostnad 
redovisad i 
Årsredovisning 
2008

Uppföljd NNK  
endast  med 
avseende på 
kostnader 
(beräknad 
2013)

Uppföljd 
nytta* jämfört 
med nyttor 
utovade i 
plan (uppföljd 
2013)

Uppföljd NNK**  
(publicerad i 
Årsredovisning 
2008)

Järnväg

Torebo–Heberg, dubbelspårsutbyggnad 
inklusive resecentrum i Falkenberg (stråk: 
Västkustbanan)

1 409 1 436 1 358 Samhälls- 
ekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd Ej redovisad

Nybro bangårdsombyggnad (stråk: Kust till 
kust-banan)

128 117 112 -0,2 -0,1 Ej redovisad

Stambanan genom övre Norrland/Norra 
stambanan/Bergslagsbanan Stax 25, Långsele-
Borlänge

Objektet följs inte upp i år då det felaktigt följdes upp år 2008. Själva Stax 25-tons projektet följdes upp 2007 (och 2012) och 
spårbytet, en reinvestering, skulle inte ha följts upp. Förlängd bangård i Bastuträsk tillhör Stambanan genom övre Norrland, ökad 
kapacitet NTP 2004-2015, se Uppföljning av ÖFT 2013, objektet BvLu2009.

Norra stambanan Gävle–Östersund, snabbtågs-
anpassning

Objektet följs inte upp i år då det felaktigt följdes upp år 2008. Objektet var till stor del en reinvestering och ingick inte i objektet 
Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet NTP 2004-2015.

Bollnäs resecentrum (stråk: Norra stambanan) 41 32 34 Samhälls- 
ekonomisk 
kalkyl saknas

Ej uppföljd Ej redovisad

Torneträsk bangård (stråk: Malmbanan) Objektet följs inte upp i år då det felaktigt följdes upp år 2008. Objektet ingick inte i NTP 2004-2015 utan initierades av slitna spår-
växlar med akut risk för avbrott och i samband med reinvestering gjordes samtidigt den förlängning och uppgradering som förr eller 
senare skulle ha krävts för effektiv trafikering på Malmbanan då LKAB:s 750 m långa Stax 30-tons tåg höll på att levereras.

Arlöv–Malmö, norra delen (stråk: Malmö) 857 819 778 0,9 1,1 Ej redovisad

Motorväg

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

E6 Värmlandsbro–Hogdal 660 557 580 0,1 0,3 0,1

E18 Kronoparken–Skattskär 253 219 251 0,9 0,9 0,9

E18 Lekhyttan–Adolfsberg 743 642 642 0,9 0,8 0,5

E18 Västjädra–Västerås 161 173 145 1,2 1,4 0,9

Lv 265 Norrortsleden i Stockholm 3 129 2 765 3 135 0,5 0,5 0,5

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

E18 Hån–Töcksfors 120 120 118 0,2 0,2 0,2

Rv 70 Förbi Sala 350 328 375 0,5 0,4 0,2

Landsväg med mötande trafik

Lv 117 LV Daggarp–Tjärby–Skogaby 127 117 128 2,4 2,4 2,4

* Grönt: Planerade nyttor bedöms ha uppnåtts,  Rött: Planerade nyttor bedöms inte ha uppnåtts,  Grått: Ej möjligt att jämföra planerade nyttor med utfall

** Observera dock att det är oklart om denna NNK följer upp både kostnader och nyttor 

utbetalning av bidrag, stöd 
och medfinansiering
Genom bidrag, stöd och statlig medfi-
nansiering stödjer Trafikverket insatser 
för att göra kollektivtrafiken mera 
attraktiv och tillgänglig. Bidrag ges även 
till enskilda vägar för att stödja drift 
och underhåll och till enskilda organi-
sationer för att främja trafiksäkerheten. 
Utbetalningarna under 2013 uppgick till 
4 173 (3 850) miljoner kronor.

sTaTlIg medfInansIeRIng TIll 
VIssa kollekTIVTRafIkanlägg-
nIngaR med meRa

Inom området återfinns driftsbidrag till 
Öresundsbrokonsortiet (288 miljoner 
kronor) och Inlandsbanan (131 miljo-

ner kronor), och medfinansiering för 
muddringsåtgärder i bland annat Gävle 
och Trelleborg. En särskild utbetalning 
har också gjorts inom ramen för 1999 års 
Storstadsöverenskommelse – delpaket 
Göteborgsöverenskommelsen – på 43 
miljoner kronor. I detta delpaket ingick 
ett stort antal åtgärder, bland annat ut-
byggnaden av Götatunneln i Göteborg.
Huvuddelen av kostnaderna avser 
statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikanläggningar. Detta ska 
stimulera regionala kollektivtrafikmyn-
digheter och kommuner till insatser för 
att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, 
attraktiv, trygg och säker. En viktig del 
är att öka möjligheterna för personer 
med funktionsnedsättning att använda 
kollektivtrafiken. Insatserna har resenä-

rernas bästa i fokus och hela reskedjan 
ska beaktas. Åtgärderna förutsätts öka 
resandet med kollektivtrafik.
De regionala kollektivtrafikmyndighe-
terna kan beviljas statlig medfinansie-
ring för anskaffning av spårfordon. I 
den nationella banhållningsplanen för 
2004–2015 avsattes totalt 4,5 miljarder 
kronor för detta ändamål. Till och med 
2013 har knappt 2,3 miljarder utbetalats. 
Medlen kommer att fortsätta att betalas 
ut tills de avsatta medlen i planen har 
förbrukats. 
Genom medel till kommunala miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder stimuleras kom-
muner att vidta åtgärder för att minska 
buller och öka trafiksäkerheten. Syftet är 
att minska trafikens negativa påverkan 
på miljön och att minska antalet döda 
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Tabell 42
Verksamhetsvolym och leveranser för utbetalning av bidrag, stöd och statlig medfinansiering, miljoner kronor

2011 2012 2013

Leveranser

Statlig medfinansiering m.m 1 018 1 880 2 174

Statsbidrag till enskilda vägar 995 1 044 1 048

Trafikavtal 874 906 920

Bidrag till ideella organisationer 51 19 31

Summa verksamhetsvolym utbetalning av bidrag,  
stöd och medfinansiering

2 938 3 850 4 173

Finansiering

Anslag

 - 1:1 ap.12 Övriga insatser för effektivisering av transport-
systemet, väg

51 19 31

 - 1:1 ap 14.2 Vissa bidrag i trafiksystemet 44

 - 1:1 ap.16.1 Investeringar i nationell plan, väg 408 350

 - 1:1 ap.16.2 Investeringar i regional plan, väg 566 747 693

 - 1:1 ap.14.1 Bidrag för drift av enskilda vägar 995 1 044 1 048

 - 1:2 ap.9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet 397 397 419

 - 1:2 ap.10.1 Inveteringar i nationell plan, väg 55 327 582

 - 1:6 ap.1  Driftbidrag till icke statliga flygplatser 103 63 63

 - 1:6 ap.3  Beredskapsflygplatser 7 7

 - 1:6 ap.4  Bidrag till regional infrastrukturplanering 40 40

 - 1:7 ap.2 Trafikavtal, järnväg 771 796 810

Bidrag 2 87

Summa finansiering 2 938 3 850 4 173

och svårt skadade i trafiken.
Under 2013 uppgick den statliga medfi-
nansieringen till totalt 990 (902) miljo-
ner kronor till nedanstående ändamål:
bland annat busshållplatser, resecen-
trum, tillgänglighetsanpassning, säkra 
gångpassager, gång- och cykelvägar, 
hastighetsåtgärder, cirkulationsplatser, 
biluppställningsplatser avsedda för 
personer med funktionsnedsättning, 
kollektivtrafikanläggning flygplats, 
ombyggnad av kajanläggning och 
investering i fartyg. Utbetalningarna 
för spårfordon uppgick 2013 till 299 (49) 
miljoner kronor.

sTaTsbIdRag TIll enskIlda VägaR
En översyn av väghållaransvaret gene-
rellt började under 2013 efter en utred-
ning 2010–2013 i samarbete med Riks-
förbundet Enskilda vägar och Sveriges 
kommuner och landsting. En detaljerad 
handlingsplan har tagits fram och ett 
antal projekt ska startas och genomföras 
under 2014. 

Under 2013 lämnade Trafikverket 
statsbidrag till drift och underhåll samt 
byggande på 76 237 (76 228) kilometer 
enskilda statsbidragsvägar och 12 (13) 
färjeleder. Huvuddelen av bidragen 
avser drift och underhåll. Tillsyn har 
genomförts på 15 873 (14 994) kilometer 
väg.

Trafikverkets bidrag motsvarade i 
genomsnitt 64 (64) procent av väghål-
larens kostnader, exklusive bidrag till 

Tabell 43
Totalt utbetald statlig medfinansiering per ändamål 2013, löpande priser, miljoner kronor

Ändamål Utbetalt 2013

Spårfordon 299

Övriga åtgärder inom statlig medfinansiering 692

SUMMA 990
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färjedrift. Andelen är beräknad utifrån 
Trafikverkets bedömning av kostnaden. 

På det enskilda vägnätet med 
statsbidrag finns cirka 4 000 broar. 
Huvudinspektion har genomförts på 77 
(94) procent av brobeståndet under de 
senaste sex åren. Bärighetsklassning 
av broarna pågår och förväntas bli klar 
2014. Hittills har cirka 82 (75 procent) av 
broarna bärighetsklassats.

Trafikverket har tillsammans med 
Riksförbundet Enskilda vägar (REV) 
och Lantmäteriet hållit utbildningar för 
väghållare vid 37 (29) tillfällen, varav 
REV själva har hållit 6 del II-kurser.  
Det totala antalet kursdeltagare var 1 257 

(1 289) varav 261 (253) kvinnor. Syftet är 
att förmedla kunskap om bidragsregler 
och vägteknik inom enskild väghållning 
till styrelsefunktionärer i väghållnings-
organisationer. 

TRafIkaVTal
För att förbättra tillgängligheten där den 
är bristfällig sluter Trafikverket trafik-
avtal med trafikföretag och regionala 
kollektivtrafikmyndigheter. Hur dessa 
avtal påverkar tillgängligheten inom 
och mellan regioner redovisas i avsnittet 
Användbarhet i kapitlet Transportsyste-
mets tillstånd.
Följande trafikavtal har gällt under 2013:

Färja Gotland 

Flyg Östersund–Umeå

Flyg Gällivare–Arlanda 

Flyg Hemavan–Arlanda

Flyg Lycksele–Arlanda 

Tåg Karlskrona–Kristianstad

Flyg Vilhelmina–Arlanda 

Tåg Nässjö–Halmstad

Flyg Sveg–Arlanda 

Tåg Linköping–Kalmar/Västervik

Flyg Pajala–Luleå 

Tåg nattåg Göteborg/Stockholm–Narvik

Flyg Torsby–Hagfors–Arlanda 

Tåg Norrtåg 

Tåg i Bergslagen 

Tåg dagtåg Norrbottens län

Tåg Karlstad–Oslo 

Tåg Sundsvall–Östersund–Trondheim

Tåg i Väst Buss Samverkande system

Buss Mora–Gällivare 

Buss Umeå–Haparanda

Statens kostnad för avtalen var följande 
fördelat på trafikslag.  
Se tabell 46 sidan 70

naTIonellT näT aV  
beRedskaPsflygPlaTseR
Trafikverket har tecknat överenskom-
melser med Swedavia, Försvarsmakten 
samt Gällivare kommun om att upprätt-
hålla 24 timmars nationell beredskap 
med en timmes inställelsetid på följande 
tio flygplatser: Malmö, Ronneby, Gö-
teborg Landvetter, Visby, Stockholm 
Arlanda, Sundsvall, Östersund, Umeå, 
Luleå samt Gällivare. Den nationella be-
redskapen driftsattes den 1 januari 2012. 

bIdRag TIll flygPlaTseR
Trafikverket lämnar bidrag till icke 
statliga flygplatser med trafik som är 
upphandlad av staten. Den 1 januari 2012 
ändrades förordningen (2006:1 577) om 
driftbidrag till icke statliga flygplatser. 
Ändringen innebär att driftbidragen 
endast kan lämnas till flygplatser där 
staten avtalat om upphandling av trafik. 
Detta har medfört att Trafikverket har 

Tabell 44
Totalt utbetalad statlig medfinansiering för spår-
fordon 2013 fördelat på mottagare, löpande priser, 
miljoner kronor

Trafikhuvudman Utbetalt 2013

Norrtåg 67

Upplandstrafiken 3

Jönköpings läns trafik 56

Västtrafik 70

Hallandstrafiken 4

Östgötatrafiken 91

Värmlandstrafiken 3

Tåg i Bergslagen 1

X-Trafik 4

SUMMA 299

Tabell 45
Statsbidrag till byggande, drift och underhåll av enskilda statsbidragsvägar, löpande priser, miljoner kronor

2009 2010 2011 2012 2013

Statsbidrag till enskilda statsbidragsvägar totalt 1 0241 927 2 1 012 3 1 0634 1 069

Därav årlig drift av väg, bro och beläggning, mnkr 623 642 753 729 747

Därav drift och underhåll av färjeleder, mnkr 60 71 74 86 74

Därav underhåll väg, bro och beläggning inkl. iståndsättning,  mnkr 285 194 166 229 227

Därav investering väg, bro och beläggning, mnkr 51 5 2 0 0

Därav investeringsbidrag genom regional plan, mnkr 5 15 17 19 21

Nyckeltal

Statens genomsnittliga bidragsandel exklusive färjedrift, % 62 61 69 64 64

Trafikverkets kostnader för administration och rådgivning, mnkr 39 36 35 36 40

Antal km väg berättigad till statsbidrag 75 878 75 982 76 088 76 228 76 237

Antal väghållningsorganisationer 22 738 22 749 22 740 22 756 22 783

Statsbidrag exklusive färjedrift per km väg och år, kr 12 706 11 260 12 329 12 817 13 043

Statsbidrag exklusive färjedrift per väghållare och år, kr 42 401 37 609 41 249 42 935 43 646

Kostnad för administration och rådgivning per väghållare och år, kr 1 704 1 586 1 539 1 569 1 761

1 Exkl. bidr. för stormskador icke medfinansierade vägar, 7,5 mnkr, Inkl. bidrag medfinansierade vägar för stormskador, 0,8 mnkr, Inkl. närtidssatsn., ca 150 mnkr.                                                                                                                            
2 Inklusive förstärkt satsning, ca 48 mnkr.                                                                                                                               
3 Inklusive extra årligt driftbidrag, ca 95 mnkr.                                                                                                                                                                                                
4 Inklusive bidrag för översvämningsskador, cirka 0,8 mnkr.                                                                                                                                                         
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tagit fram föreskriften (TRVFS 2013:2) 
om driftbidrag till icke statliga flygplat-
ser och anpassat beräkningsmodellen 
till de nya kraven. Totalt disponerar 
Trafikverket drygt 62 miljoner kronor 
för driftbidrag till de icke statliga flyg-
platserna med statligt upphandlad trafik.

Driftbidraget till övriga tidigare bi-
dragsberättigade icke statliga flygplatser 
utgör beräkningsgrund för en utökning 
av de regionala ramarna med motsva-
rande 40 miljoner kronor årligen för 
perioden 2012-2021.

bIdRag TIll  
Ideella oRganIsaTIoneR
Trafikverket beviljade 30,5 (35,5) 
miljoner kronor i bidrag under 2013 för 
att främja de ideella organisationernas 
arbete för de transportpolitiska målen. 
Bidragen betalades ut i form av organi-

Tabell 47 
Beviljade medel till ideella organisationer, miljoner kronor

Områden 2010 2011 2012 2013

Säkerhet 33 32 29 22,5

Miljö & hälsa 4 3 3 1,4

Tillgänglighet 2 2 3 1,6

Organisationsstöd till NTF 3 0 0 5

Totalt 42 37 35 30,5

Antal projekt 63 36 44 29

Antal verksamhetsbidrag - 14 14 -

Tabell 46
Statens kostnad för trafikavtalen,  
löpande priser, miljoner kronor

Trafikslag Mnkr

Färja 404

Flyg 90

Tåg 267

Buss 49

Summa 810

sations- och projektbidrag, fördelat på 5 
(0) miljoner kronor för organisation och 
25,5 (33,2) miljoner kronor för projekt. 
Av de utbetalda medlen gick 26 (24,1) 
miljoner kronor till NTF (Nationalfören-
ingen för trafiksäkerhetens främjande).

Huvuddelen av bidragen har använts 
inom trafiksäkerhetsområdet, bland an-
nat till åtgärder för sänkta hastigheter, 
minskat rattfylleri, mätningar och säker-
het på cykel.

sjöfaRTssTöd
Inom Trafikverket finns Delegationen 
för sjöfartsstöd, som är ett självständigt 
beslutsorgan vars ledamöter utses av 
regeringen. Delegationen fattar beslut 

om sjöfartsstöd till svenskregistrerade 
fartyg som utför transporter av gods 
eller passagerare i utrikestrafik av be-
tydelse för den svenska utrikeshandeln 
eller den svenska tjänsteexporten. Under 
2013 fick 125 (112) fartyg sjöfartsstöd 
med sammanlagt 1 483 (1 672) miljoner 
kronor. En förutsättning för att rede-
rier ska få sjöfartsstöd är att de ställer 
utbildningsplatser till förfogande. Under 
2013 har drygt 284 (314) platser ställts 
till förfogande. Samtliga rederier som 
har fått sjöfartsstöd har uppgivit att det 
finns tillräckliga försäkringar för farty-
get och dess drift.
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uppdragsverksamhet
I Trafikverkets uppdragsverksamhet 
ingår att utföra uppdrag inom ban-, 
el- och signalområdet, leverera it- och 
kommunikationstjänster, upphandla och 
tillhandahålla material till järnvägsin-
frastruktur, tillhandahålla färjeverk-
samhet, hyra ut järnvägsfordon, hyra ut 
Trafikverksbilar vid körprov och bedriva 
utbildningsverksamhet. 

Trafikverkets resultatenheter an-
svarar för att driva utpekade delar av 
Trafikverkets verksamhet på affärsmäs-
siga villkor. Verksamheterna är helt eller 
delvis avgifts- och intäktsfinansierade. 
Samspelet mellan resultatenheterna och 
övriga delar av Trafikverket ska ske på 
affärsmässiga och konkurrensneutrala 
villkor. 

Resultatenheterna är Färjerederiet, 
Förarprov, Järnvägsskolan, Trafikver-
kets museer, Förvaltning av järnvägsfor-
don samt bolaget Swedish National Road 
Consulting AB. Bolagen Tunnelpersona-
len i Malmö AB och Botniabanan AB har 
likviderats under året.  Resultatenheten 
ICT har införlivats i den centrala funk-
tionen IT från maj 2013. 

Det samlade resultatet för uppdrag-
sverksamheten var 70 (114) miljoner  
kronor. Se tabell 48. I den externa upp-
dragsverksamheten ingår tjänsteexport 
med 9 (8) miljoner kronor. Se tabell 49.

uPPdRagsVeRksamheT Inom 
bolag och ResulTaTenheTeR
Trafikverket förvaltar för statens räk-
ning aktierna i Swedish National Road 
Consulting AB. Swedish National Road 
Consulting AB bedriver internationell 
uppdragsverksamhet i nära intressege-
menskap med Trafikverket och andra 
transportmyndigheter och verkar på 
marknader där svenskt kunnande inom 
myndigheterna efterfrågas på kom-
mersiella villkor. Bolagets verksamhet 
skapar möjligheter för anställda vid 
myndigheterna till personlig utveckling 
och stimulans genom utlandsarbete.

Färjerederiet driver 39 statliga fär-
jeleder och 2 färjeleder med Ekerö och 
Jönköpings kommuner som trafikhu-
vudmän. Verksamheten drivs med hög 
tillgänglighet och med nöjda kunder. 
Färjerederiet har under året visat god 
lönsamhet med en rörelsemarginal i 
nivå med eller högre än det bedömda ge-
nomsnittet för branschen. Den externa 

verksamheten visar dock ett underskott 
för året. Färjerederiet har sålt Tenö varv 
och den nya ägaren tog över verksamhe-
ten den 1 april 2013. 

Uppdragsverksamheten inom Tra-
fikverket Förarprov består av uthyrning 
av Trafikverksbilar vid körprov. Övriga 
delar av Förarprovs verksamhet redovi-
sas i kapitlet Effektivare användning av 
transportsystemet och under Avgiftsbe-
lagd verksamhet.

Trafikverkets museer har en förhål-
landevis hög självfinansieringsgrad på 
cirka 35 procent för den publika delen 
på Sveriges Järnvägsmuseum. Gallring 
och digitalisering av samlingarna pågår. 
Drygt 150 järnvägsfordon har avveck-
lats, vilket har frigjort resurser och 
underlättat planeringen för förvaring. 
Resultatenheten har tagit över det 
funktionella trafiksäkerhetsansvaret för 
museets tågtrafik. En vägtrafikhisto-
risk utställning har öppnats på Sveriges 
Järnvägsmuseum. Från den 1 januari 
2014 tar Trafikverkets museer över 
ansvaret för Luftfartsverkets civilflyg-
samling. Inför övertagandet har en 
utredning gjorts inom Trafikverket på 
uppdrag av regeringen.

Trafikverket övertog från 2013 den 
fordonsförvaltning som affärsverket 
Statens järnvägar tidigare bedrev, med 
huvudsaklig inriktning på nattågstrafi-
ken på Norrland. Fordonsparken består 
av 92 fordon i form av lok och sov-, ligg- 
och sittvagnar.

Försäljningen av Järnvägsskolan har 

avbrutits, eftersom det inte har varit 
möjligt att hitta en part som kan säker-
ställa tillräckligt bra förutsättningar för 
utbildning för den svenska järnvägssek-
torn. Järnvägsskolan visar en svag lön-
samhet på grund av en kraftigt minskad 
efterfrågan från hösten 2012. Orsaken är 
att järnvägsentreprenörer friställer med-
arbetare i allt större utsträckning och 
konsultmarknaden inför anställnings-
stopp. Detta beror dels på naturlig om-
strukturering av marknaden, dels på att 
antalet rena järnvägstekniska uppdrag 
minskar såväl på entreprenad- som på 
konsultsidan. Däremot har försäljningen 
till Danmark och Norge ökat under året 
och utgör nu tillsammans cirka 5 pro-
cent av skolans omsättning.

uPPdRagsVeRksamheT Inom 
öVRIga delaR aV TRafIkVeRkeT
Inom övriga delar av Trafikverket 
bedrivs uppdragsverksamhet där det 
ekonomiska målet är att på sikt nå full 
kostnadstäckning, det vill säga redovisa 
nollresultat över tid.

En beloppsmässigt stor del av Tra-
fikverkets uppdragsverksamhet gäller 
försäljning av elenergi till företag som 
bedriver tågtrafik. Syftet är att erbjuda 
tågtrafiken elenergi till låga och stabila 
priser.

Trafikverket försörjer även den 
svenska järnvägens infrastruktur med 
tekniskt godkänt järnvägsmaterial och 
tjänster genom att leverera material till 
planerade projekt, planerat underhåll 
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och avhjälpande underhåll. Trafikverket 
tillhandahåller även krigsbroar, material 
till gymnasieutbildning med mera.

Trafikverket har omstrukturerat 
sin it-verksamhet från och med 1 maj 
2013. Syftet med omstruktureringen är 
att renodla och samla ansvaret för it, 
it-resurser och it-kompetens på ett ställe 
i organisationen, den centrala funktio-
nen IT. IT-funktionen ska successivt 
inrikta sina resurser och sin kompetens 

Tabell 48
Extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor

Område/verksamhet

Regleringsbrev 2013 Utfall 2013 Resultat

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

2012 2011

Färjeleder  62     68    -6     74     80    -6    -2    -9    

Utbildning  62     61     1     64     62     2     1    -4    

Teletjänster och IT  653     540     113     364     343     21     61     83    

Entreprenad- och konsulttjänster  -     -     -     -     -     -     -     -    

Materialservice  1 492     1 491     1     1 016     1 021    -5     39     42    

Elförsäljning  1 310     1 310     -     1 219     1 219     -     -     -    

Fastighetsförvaltning  71     71     -     85     85     -     -     -    

Övriga uppdrag  141     128     13     106     94     12     14     14    

Uthyrning av reservbroar  1     1     -     2     2     -     1     9    

Förvaltning av järnvägfordon  76     62     14     84     38     46     -  - 

Summa  3 868     3 732     136     3 014     2 944     70     114     135    

Tabell 49
Tjänsteexport, miljoner kronor

Område/verksamhet

Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013

Intäkter Kostnader
Resultat efter  

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter  
finansnetto

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto

Teletjänster 7 6 1 7 6 1 8 9 -1

Övrigt 0 0 0 1 1 0 1 1 0

Summa 7 6 1 8 7 1 9 10 -1

Tabell 50
Offentligrättslig verksamhet, miljoner kronor

Resultatområde

Regleringsbrev 2013 Utfall 2013 Resultat

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

2012 2011

Förare  345     335     10     396     367     29     25     7    

Banavgifter  1 000     1 000     -     1 110     1 110     -     -     -    

Avgifter för ansökan 
om sjöfartsstöd 

 1     1     -     -     -     -     -     -    

Summa  1 346     1 336     10     1 506     1 477     29     25     7    

Tabell 51
Avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna inte disponeras, miljoner kronor

Område/verksamhet

Regleringsbrev 2013 Utfall 2013

Intäkter Kostnader Resultat efter finansnetto Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto

Ansökningsavgifter för transportdispenser,  
inkomsttitel 2511

24 24 0 24 24 0

på Trafikverksspecifika och kritiska 
leveranser. Vissa tjänster kommer därför 
att upphandlas på marknaden. Resultat-
enheten ICT avvecklades under 2013 och 
resurser och kompetenser integrerades 
i den centrala funktionen IT. Trafikver-
ket är en av de största innehavarna av 
fibernät i Sverige, vilket förvaltas och 
utvecklas av IT-funktionen. Försäljning 
till externa kunder ska fortsätta till en 
av Trafikverket definierad marknad och 

genom ett definierat utbud för att ut-
nyttja överkapacitet i våra investeringar 
på bästa sätt.

aVVecklIng aV affäRsVeRkeT 
sTaTens jäRnVägaR
Trafikverket har sedan den 1 januari 
2013 ansvaret för att slutföra avveck-
lingen av affärsverket Statens järnvägar. 
En avvecklingsplan och delrapport har 
enligt uppdrag lämnats till Näringsde-
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Avgiftsbelagd verksamhet där 
Trafikverket inte disponerar intäkten

Intäkter från ansökningsavgifter för 
transportdispenser disponeras inte av 
Trafikverket. Intäkterna redovisas i 
tabell 51.

skylTfonden
Transportstyrelsen säljer rättigheter 
till personliga skyltar för motorfordon. 
Intäkterna går till Skyltfonden som 
administreras av Trafikverket. Priset 
för rättigheten till en skylt under en tio-
årsperiod är 6 000 kronor, varav 4 800 
kronor tillförs fonden. Skylträttighet kan 
även köpas för en femårsperiod. Reger-
ingen har beslutat att fondens behåll-
ning ska disponeras av Trafikverket för 
främst trafiksäkerhetsändamål.

Inom följande områden har projekt 
beviljats medel under 2013 – totalt 28 
projekt till en kostnad av 6,85 miljoner 
kronor:

partementet. Arbetet med avvecklingen 
av affärsverket följer planen och kommer 
att slutföras inom den tid som reger-
ingen anslagit. Slutrapport ska lämnas 
senast den 1 april 2014.
Avveckling av lokaler och utrustning 
som inte har tagits över av någon annan 
myndighet, slutlig arkivläggning och 
slutförande av matriklar för berörd 
personal har genomförts. Material av 
historiskt intresse har donerats till Järn-
vägsmuseet.
I samband med bolagiseringen av 
verksamheten i affärsverket hade 
fastigheter överlåtits till Jernhusen för 
fastighetsbildning. Det visade sig dock 
att fastighetsbildning inte är möjlig, och 
därför har Trafikverket inom ramen för 
avvecklingsuppdraget återtagit dessa 
fastigheter efter förhandlingar med 
Jernhusen.
Av den finansiella redovisningen fram-
går anslagsbelastningen med 9 miljoner 
kronor på anslaget 1:15 Avveckling av 
affärsverket Statens järnvägar, och det 
balanserade resultatet från affärsverket 
Statens järnvägar på 479 miljoner kronor 
särredovisas som en del av myndighets-
kapitalet i not 23.

aVgIfTsbelagd VeRksamheT
Offentligrättslig verksamhet
Trafikverket tar ut avgifter enligt 
järnvägslagen från de järnvägsföretag 
och trafikorganisatörer som använder 
det statliga järnvägsnätet.  Från den 1 
oktober 2010 är marknaden för person-
trafik på järnväg öppen för konkurrens, 
på samma sätt som den tidigare varit 
för godstrafik. Trafikverket har vidtagit 
åtgärder för att möta den förändrade 
marknaden, bland annat genom utveck-
ling av mer differentierade banavgifter. 
Trafikverket Förarprov finansieras till 
största delen genom offentligrättsliga 
avgifter. 

• Oskyddade trafikanter – 14 
projekt till en kostnad av 3,95 
miljoner kronor 

• Hastigheter – 2 projekt till en 
kostnad av 0,7 miljoner kronor

• Utveckling av olycksreducerande 
metoder och verktyg – 7 projekt 
till en kostnad av 1,6 miljoner 
kronor

• Övrigt – 5 projekt till en kostnad 
av 0,6 miljoner kronor

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

• Elcyklar – trafiksäkerhetsaspekt-
er av en ny och växande form av 
cykling

• Kartläggning av drog- och läke-
medelsförekomst hos omkomna 
alkoholpåverkade förare

• Kroppsskydd för cyklister vid 
omkullkörning

• Tillgänglig beröringsfri alkohol-
mätning på allmän plats

Tabell 52
Resultat och fakta om skyltfonden

2009 2010 2011 2012 2013

Redovisat överskott till Skyltfonden (inklusive ränta), miljoner kronor 8,8 10,1 9,4 8,5 4,9

Utbetalning från fonden, miljoner kronor 7,7 9,2 12,0 10,9 8,0

Behållning i fonden 31/12 respektive år, miljoner kronor 32,4 33,3 30,7 28,3 25,2

Beviljade bidrag, miljoner kronor 17,7 27,6 23,4 22,7 21,1

Inkomna bidragsansökningar, antal 101 136 124 133 155

Beviljade bidragsansökningar, antal 42 39 31 35 28
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Verksamhetsöverskridande 
arbete

kundaRbeTe
Det ska vara lätt att komma i kontakt 
med och få svar från Trafikverket. De 
senaste åren har antalet inkommande 
ärenden ökat i alla kanaler, särskilt via 
telefon och Facebook. Trafikverkets 
kundtjänst ska kunna svara kunden 
direkt utan att behöva ta hjälp internt 
inom Trafikverket. Det klarade man i 83 
procent av ärendena under 2013. Som 
kunder betraktar Trafikverket de vi är 
till för, det vill säga avtalskunder, med-
borgare och näringsliv.

Hanteringen av skadeärenden i kund-
tjänsten har effektiviserats väsentligt 
och handläggningstiderna har minskat 
från 53 kalenderdagar till 11 kalenderda-
gar när man jämför oktober 2012 med 
oktober 2013.

Inom myndighetsutövningen fortsät-
ter Trafikverket att korta handlägg-
ningstiderna inom flera ärendetyper. 
Ett viktigt bidrag gav införandet av nya 
e-tjänster. Det senaste exemplet är en ny 
e-tjänst för skogsnäringen när det gäller 

virkesupplag utmed allmän väg, vilket 
har skapat bättre möjligheter för skogs-
industrin att få ut sitt virke i produktion. 

Trafikverket införde under 2013 ett 
nytt system för kundärendehantering 
som underlättar för järnvägsföretagen. 
De kan nu registrera, följa och komplet-
tera sina ärenden genom att logga in på 
Trafikverkets webbplats. 

Tilldelning av kapacitet på järnväg 
hanteras löpande under året. Här har vi 
tillämpat ett lean-inspirerat arbetssätt. 
Det har ökat andelen ansökningar som 
har handlagts inom fem arbetsdagar 
från 66 procent 2012 till 79 procent 2013. 

Det strategiska kundarbetet bedrivs 
genom ett verksamhetsövergripande 
kundråd. Framtagna kundmål utvecklar 
Trafikverkets arbete mot ökad kvalitet, 
kundnytta och effektivitet. Kunddagar 
har genomförts med järnvägsföretagen 
i syfte att utveckla den affärsmässiga 
dialogen. 

foRsknIng och InnoVaTIon
Trafikverket och samhället står inför 
många utmaningar. Vi vet att vi inte 
kommer att nå alla uppsatta mål med de 

lösningar och den teknik vi förfogar över 
eller överblickar i dag. Syftet med forsk-
ning och innovation (FoI) inom Tra-
fikverket är att ge bidrag till verkets mål 
genom att tillföra ny kunskap, utveckla 
nya lösningar, verifiera och demonstrera 
dem samt förbättra tjänster, produkter 
och processer.
Omsättningen för FoI under 2013 var 
490 miljoner kronor fördelat på 650 
projekt. Under året startades 229 nya 
projekt och 320 avslutades. Under året 
beställdes projekt i samverkan med 
Sjöfartsverket och Luftfartsverket för 40 
miljoner kronor på regeringens uppdrag. 
En exposé över forskning och innovation 
inom transportområdet med fördjupning 
inom långväga transporter och policy-
området har tagits fram.

Exempel
Trafikverket har i ett klimatscenario till 
2030 beskrivit en minskning av biltrafi-
ken med 20 procent. En analys av detta 
scenario visar att om klimatmålen har 
uppnåtts år 2030 har boende i storstads-
regioner minskat sitt bilresande dub-
belt så mycket som boende i glesbygd. 
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Arbetsresorna är den kategori som står 
för den största minskningen. Godstrans- 
porterna på järnväg förväntas öka med 
48 procent på grund av överflyttning 
från lastbil till främst järnväg. Exempel 
på åtgärder som bör vidtas för att nå 
klimatmålen är att öka tillgängligheten 
till och med kollektivtrafik i tätort och 
anpassa utformning av infrastrukturen 
och hastighetsgränser till behov hos 
gående och cyklister. 

Vid tillverkningen av cement släpps 
stora mängder koldioxid ut. Ett sätt att 
minska koldioxidutsläppen och miljöpå-
verkan av betongbyggande är att minska 
användningen av ren portlandcement 
och ersätta den med cementliknande 
tillsatsmaterial som är biprodukter eller 
avfall från andra tillverkningsprocesser. 
Trafikverket (och tidigare Vägverket och 
Banverket) har sedan mitten av 1980-ta-
let dock varit restriktivt med använd-
ning av tillsatsmaterial. Under en period 
har kunskapsnivån om beständigheten 
hos betong med tillsatsmaterial höjts 
genom forskning, bland annat genom 
ett nu avslutat FoI-projekt. En ändring 
av reglerna om detta har potential att 
minska koldioxidutsläppen i Sverige med 
70 000 ton om all anläggningscement 
produceras enligt de ändrade reglerna.

En strategisk satsning på integrerad 
utveckling av fordon och trafikinfra-
struktur har startats inom FFI:s (For-
donsstrategisk forskning och innova-
tion) delprogram Transporteffektivitet. 
Detta innebär att trafikinfrastrukturen, 
inte bara fordonen, nu är ett av forsk-
ningsobjekten inom FFI. Totalt kom-
mer satsningen att omfatta 45 miljoner 
kronor i sökbara pengar och lika mycket 
som motfinansiering från industrin. 

Arbete inom Closer, en branschge-
mensam centrumbildning, och program-
området ”High Capacity Transports” 
(HCT) har utvecklats genom en färdplan 
och ett FoI-program där Trafikverket är 
drivande och en huvudfinansiär. Genom 
HCT kan delar av vägnätet öppnas för 
mer energieffektiva transporter under 
kontrollerade former och därmed bidra 
till minskad energianvändning och 
ökad kapacitet i hela transportsystemet. 
Inom området finns en bred uppslutning 
från fordons- och transportindustrin, 
från universitet och högskolor och från 
berörda myndigheter.

En innovationsupphandling (för-

kommersiell upphandling) av elvägsde-
monstrationer har startats i samarbete 
med Vinnova och Energimyndigheten. 
Arbetet ligger i linje med uppdraget 
juni 2014 att arbeta fram en plan med 
konkreta aktiviteter för att öka antalet 
innovationsupphandlingar och utrym-
met för innovation i Trafikverkets upp-
handlingar. En imponerande samling 
av potentiella industrikonsortier har 
anmält sitt intresse. Förhoppningarna 
på elektriska vägar är stora, men ändå 
realistiska. Upphandlingsprocessen fort-

sätter under 2014 och en demonstration 
bedöms kunna starta 2015.

En rapport om ”lättare-än-luft-tek-
nik” (luftskepp) och dispenstransporter 
visar på möjligheter att cirka 30 procent 
av dispenstransporterna (0,3 procent av 
transportarbetet) skulle kunna genom-
föras med luftskepp. Tekniken kan bidra 
till bättre kapacitet genom att krångliga 
och kapacitetskrävande transporter lyfts 
från vägnätet. Även intrången i samband 
med etablering av till exempel vind-
kraftsparker kan minskas.
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Arbetet med inriktningen av FoI-miljö-
erna inom järnvägsområdet har lett till 
slutsatsen att Trafikverket är den enskilt 
största finansiären i systemet. Trafikver-
ket borde därför ta ett större ansvar för 
samordningen av frågorna. Därför har 
ett stort arbete lagts på att utveckla det 
kommande tekniska initiativet (Joint 
technical initiative, JTI) ”Shift2Rail”, 
där Trafikverket är en av grundarna och 
kommer att få en stark roll i genom-
förandet. Genom Shift2Rail kan den 
svenska järnvägsforskningen utvecklas, 
koordineras och effektiviseras.

effekTIVaRe kRIshanTeRIng
För att förbereda och möjliggöra en 
effektiv krishantering har Trafikverket 
genomfört omfattande samverkansakti-
viteter under året. Trafikverkets regio-
ner har deltagit, samordnat resurser och 
informerat vid länsstyrelsernas samver-
kansaktiviteter, bland annat regionala 
kris- eller räddningstjänstråd, älvsam-
ordningsgrupper och utbildnings- och 
övningsverksamhet. Regionerna har 
också bidragit med underlag för regio-
nala risk- och sårbarhetsanalyser och 
deltagit i övning av kärnenergibered-
skapen. 

Många samverkansaktiviteter 
genomförs på lokal nivå. Gemensam pla-

nering och övning i samverkan vid hot 
och händelser på stora resecentrum har 
genomförts. Inom investeringsprojekten 
har vi haft övningar tillsammans med 
entreprenörer och blåljusmyndigheter. I 
projektet ”Säkra bangårdar” och nödlä-
gesplanering ingår samverkan med flera 
aktörer, framför allt räddningstjänst, 
järnvägsföretag, entreprenörer, andra 
infrastrukturförvaltare och fastighetsä-
gare. Bangårdsråd har etablerats på de 
största rangerbangårdarna. Trafikverket 
har även samverkat med polis och andra 
aktörer i syfte att begränsa kopparstöl-
derna.

Trafikverket har medverkat i en 
utvärdering av Nationell informations-
säkerhetsövnings samverkan med polis 
och underrättelsemyndigheter inom 
signalskyddsverksamheten.

Trafikverket har under 2013 haft 
ordförandeskapet i Samverkansom-
rådet transporter. Inom ramen för 
samverkansområdet har vi bland annat 
genomfört en beroendestudie, arrang-
erat Mötesplats transporter och börjat 
ta fram en strategi för samverkansområ-
dets samverkan med privata aktörer. Vi 
har medverkat i flera av Myndigheten för 
samhällsskydds nationella projekt och 
samordningsgrupperingar. Trafikverket 
utvecklar förmågan att skydda sam-

hällsviktig verksamhet och trafikflöden 
genom att införa ett systematiskt och 
integrerat arbete med risker, kontinui-
tetshantering och incident- och krishan-
tering.

En utökad samverkan har påbörjats 
med Försvarsmakten inom den nationel-
la försvarsplaneringen och inrättandet 
av militärregioner. Vi samverkar med 
andra myndigheter inom ett nätverk 
för kriskommunikation som MSB leder. 
Trafikverket medverkar också i det 
nationella arbetet med att omsätta EU:s 
aktionsplan som omfattar skyddet mot 
massförstörelsevapen. Internationellt 
medverkar Trafikverket i NATO:s civila 
planeringskommitté för landtransporter 
och i arbetsgruppen för skyddsfrågor 
(security) i European Rail Infrastruc-
ture Managers (EIM).

InTeRnaTIonellT aRbeTe
Intresset för Sverige och Trafikverket 
har varit stort under året. Det gäller inte 
minst inom vägtrafiksäkerhet. Gunnar 
Malm har bland annat besökt Brasilien i 
ett arrangemang av Business Sweden. 

Tillsammans med Näringsdeparte-
mentet och Transportstyrelsen ge-
nomförde Trafikverket under året den 
internationellt uppmärksammade kon-
ferensen Towards Zero, som för första 
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Verksamhetens resultat
Verksamhetsöverskridande arbete

gången gav järnväg och väg möjlighet att 
lära av varandras trafiksäkerhetsarbete.

Trafikverket har samarbete med 
vägmyndigheter i andra länder, bland 
annat Polen. Vi hoppas tillsammans med 
Polen kunna utveckla effektiva trafik-
säkerhetslösningar för 11-metersvägar. 
Utbyggnaden i Sverige har hitintills 
skett på bredare vägar.

Trafikverkets generaldirektör ingår i 
styrelsen för organisationen Conference 
of European Road Directors, CEDR. 
Under året sjösatte organisationen sin 
tredje strategiska plan där man fram till 
2017 kommer att utveckla en rad viktiga 
områden för den framtida vägtrafiken, 
bland annat miljöområdet.

Det sker en stark utveckling inom 
Barentsområdet (norra Sverige, Norge, 
Finland och Ryssland) som gör att ef-
terfrågan på effektiva transportupplägg 
ökar kraftigt. Det finns ökad efterfrågan 
på godstransporter till norska hamnar 
längs Atlantkusten, som en följd av att 
EU inför krav på minskade utsläpp från 
sjöfarten i Östersjön och Bottenhavet 
från 2015.

Utvecklingen i Barentsregionen har 
också lett till tyngre lastbilskombina-
tioner, och även i andra delar av Sverige 
pågår försök med längre och tyngre 
fordon som ett led i att minska miljö-
påverkan och öka energieffektiviteten. 
I samarbete med Transport Certifica-
tion Australia genomförde Trafikverket 
under 2013 fältprover med att övervaka 
tunga och långa vägfordon i realtid, efter 
förebild från Australien. Genom att man 
garanterar att de stora fordonen körs på 
avsett vägnät minskar risken för konflik-
ter med annan trafik.

Trafikverket arbetar för att utveckla 
beställarrollen bland annat genom 
internationella erfarenheter. Under året 
har vi utbytt erfarenheter med järnvägs-
förvaltningarna i Schweiz och Öster-
rike och haft dialog med internationella 
leverantörer. Vi har börjat ta fram en 
leverantörsmarknadsplan. Intresset 
bland utländska leverantörer är stort och 
under 2013 har en rad aktiviteter genom-
förts. Som en del i att öka effektiviteten i 
anläggningsbranschen deltar Trafikver-
ket i ett europeiskt samarbetsprojekt om 
virtuell utformning av vägar. 

EU-kommissionen presenterade 
under 2013 en rad lagförslag inom trans-
portområdet. Trafikverket har bistått 

regeringskansliet med expertstöd och 
faktaunderlag. Förslagen gäller exempel-
vis revidering av tunga vägfordons mått 
och vikt, fjärde järnvägspaketet, EU:s 
strategi för infrastruktur för alternativa 
bränslen inom transportsektorn samt 
EU:s riktlinjer och finansiering av Tran-
seuropeiska transportnätverket TEN-T. 
TEN-T kommer att få stor betydelse för 
Sverige genom de trafikslagsövergripan-
de korridorer som ska inrättas. Sverige 
omfattas av korridoren Skandinavien–
Medelhavet. Hur denna ska samordnas 
med godskorridorerna (järnväg) har 
varit en viktig fråga. Sverige fick gehör 
för att styrningen ska lämnas intakt, 
och Trafikverket fortsatte därför under 
året att i hög takt inrätta godskorridoren 
Stockholm–Palermo. Bland annat påbör-
jades en omfattande marknadsstudie av 
utvecklingsmöjligheter och marknadens 
prioriteringar. I samband med TEN-T-
förhandlingarna beslöts att godskorrido-
ren ska förlängas Malmö–Oslo. 

Trafikverket deltar i många verksam-
heter som finansieras av EU. För att få en 
god överblick och öka möjligheterna till 
EU-finansiering har Trafikverket under 
året sett över rutiner och arbetssätt.

Sverige undertecknade 2013 ett avtal 
med Japan kring höghastighetsbanor 
och järnväg i vinterklimat. Med anled-
ning av avtalet besökte en japansk dele-
gation Sverige. Ett seminarium hölls på 
Näringsdepartementet med ett hundra-
tal deltagare från den svenska järnvägs-
branschen. En plan för samarbete togs 

fram och undertecknades under besöket.
Under hösten undertecknade Tra-

fikverket ett avtal med EU-kommissio-
nen om framtida samarbete. Ett särskilt 
forum – The European Rail Infrastruc-
ture Managers Platform – inrättas för att 
öka utbytet av erfarenheter och ge bättre 
samordning mellan infrastrukturförval-
tarna och EU-kommissionens interna 
arbete.

Forskning och innovation är mycket 
betydelsefullt för EU. Tillsammans med 
samarbetspartner inom näringsliv och 
universitet och högskolor har Trafikver-
ket under året deltagit i en rad projekt 
inom EU:s sjunde ramprogram. Nästa 
ramprogram (Horisont 2020) beslutades 
under året och fick en stark tyngdpunkt 
på resultat som kan omsättas inom 
näringslivet. I EU:s långtidsbudget – som 
även den beslutades under året – öron-
märks ofattbara 80 miljarder euro fram 
till 2020 för forskning och innovation. 

EU:s direktiv om intelligenta trans-
portsystem (ITS) införlivades i svensk lag 
den 1 juli 2013. Genomförandet kommer 
att ske samordnat inom EU genom så 
kallade delegerade akter som EU-kom-
missionen ansvarar för. Under året påbör-
jades arbetet med samtliga sex akter. En 
av akterna, automatiserade nödsamtal vid 
vägtrafikolyckor till närmaste räddnings-
tjänst (e-call), har redan arbetats fram 
och kan börja genomföras. Även akterna 
om enhetlig vägtrafiksäkerhetsinfor-
mation och säkra parkeringsplatser för 
yrkestrafiken är långt framskridna.
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Produktivitets- och effektivitetsutveckling
Extern produktivitet

Trafikverket har regeringens 
uppdrag att verka för ökad  
produktivitet i anläggnings- 
branschen. 

Produktivitets- och  
effektivitetsutveckling

extern produktivitet

TRafIkVeRkeTs besTällaRRoll
Trafikverkets strategiska inriktning för 
att påverka branschens produktivitet är 
att upphandla med god framförhållning 
och att välja affärsformer som främjar 
produktivitet och innovation. Ett led 
i detta är att öka andelen totalentre-
prenader och konsultavtal baserade på 
fastprisavtal. Denna inriktning följer 
Produktivitetskommitténs rekommen-
dationer. Renodlad beställarroll innebär 
att i allt större utsträckning fortsätta be-
ställa funktionalitet i stället för tekniska 
lösningar. Regelverk anpassas och nya 
mätetal tas fram för att säkerställa att 
produktivitet och innovation utvecklas.

Andelen upphandlade totalentrepre-
nader av den totala volymen uppgick till 
22 procent, vilket är en ökning jämfört 
med 2011 (20 procent) och en minsk-
ning jämfört med 2012 (30 procent). 
Upphandlingarna av konsultuppdrag 
som är tydligt resultat- och produktspe-
cificerade med fastprisavtal har ökat och 
uppgick till 20 procent. 

åTgäRdeR föR aTT öka  
PRodukTIVITeTen
Trafikverkets mål under perioden 
2012–2014 är att frigöra 3 miljarder 
kronor genom produktivitetshöjande 
åtgärder, för att sedan långsiktigt öka 
produktiviteten med 2–3 procent per 
år. Genom detta bidrar Trafikverket till 
att finansiera den nationella planen för 
infrastruktursatsningar. Under 2013 
frigjordes 1,5 miljarder kronor som en 
konsekvens av produktivitetshöjande 
åtgärder, och vi bedömer att målet för 
treårsperioden kommer att överträffas. 

Vi mäter frigjorda medel genom att 
två verifieringsgrupper bedömer projekt 
enligt en styrd process med sex tydliga 
kriterier för vad som är produktivitets-
höjande åtgärder.

Med produktivitetshöjande åtgärder 
avses här åtgärder som har sin grund 
i Trafikverkets produktivitetsarbete 
och där besparingarna kan kopplas till 
entreprenadkontrakt och material för-
sörjning. Åtgärderna finns inom följande 
definierade fokusområden i Trafikver-
kets produktivitetsarbete:

• beställarroll och affärsform: till 
exempel utförandeentreprenad 
med tydligt totalåtagande

• finansiering och planering: till 
exempel flexiblare start- och 
sluttider för produktion

• krav och förutsättningar: till 
exempel optimerad krav- och 
dispenshantering

• industriell produktion: till ex-
empel paketering, serieköp och 
kombinatorisk upphandling

• innovation och nya produktions-
metoder: till exempel innovation 
i projekt

• projektering: till exempel opti-
merade arbets- och järnvägspla-
ner.

En besparing räknas inte som en 
produktivitetshöjande åtgärd om den 
enbart beror på en kalkyleringseffekt 
där prognosen kan sänkas utan att några 
produktivitetsåtgärder har genomförts 
eller om den har sin grund i marknads-
läget eller ändrad omfattning, ändrad 
standard eller ändrade krav.

Projektet fokuserar på produktkate-
gorier som ingår i upphandlingarna av 
entreprenader för investeringar och 
underhåll. Syftet med PIA är att ta hand 
om den produktivitetspotential som 
finns kopplad till produktkategorierna, 
exempelvis vägbeläggning, signaler, 
kraftförsörjning och tjälsäkring. Vi har 
för respektive produktkategori samlat 
olika experter i tvärfunktionella team 
som tillsammans tagit fram produktivi-
tetsprogram.

Exempel: Smart paketering ger lägre priser - 
Ett PIA-initiativ om planering och paketering 
inom beläggningsarbeten har lett till bespa-
ringar i hela Sverige. 90 miljoner kronor har 
hittills frigjorts och kan nu i stället användas 
till tidigare ofinansierade beläggningsarbeten.

mäTnIng aV PRodukTIVITeT

Trafikverket har sedan tidigare valt att 
följa produktivitetsutvecklingen via ett 
antal indikatorer.

Förutom andelen totalentreprena-
der och konsultuppdrag som är tydligt 
resultat- och produktspecificerade med 
fastprisavtal (se Trafikverkets beställar-
roll) mäter vi följande:

• Trafikverkets totala omsättning 
under året i förhållande till den 
totala personalkostnaden för 
anställda och konsulter: Total-
omsättningen i förhållande till 
den totala personalkostnaden 
för anställda och konsulter har 
minskat från 7,16 procent 2012 
till 7,07 procent 2013.

• Andelen byggherrekostnad i för-
hållande till den totala investe-
ringsvolymen: Andelen har ökat 
från 16,82 procent 2012 till 19,13 
procent 2013.

• Utvecklingen av den beräknade 
samhällsnyttan genom mätning 
av produktionsvolymsviktad 
nettonuvärdeskvot (NNK): Kvo-
ten har ökat från 0,5 år 2012 till 
0,71 år 2013 och betyder att de 
projekt som bedrivits har gett en 
nettoavkastning på 0,71 kronor 
per satsad krona. 

• Utveckling av styckepriser (se 
diagram 33 Prissatta mängder): 
Det genomsnittliga priset har 
sjunkit med cirka fem kronor 
per enhet, vilket motsvarar cirka 
22 procent för fyllning och 12 
procent för jordschakt. Analysen 
bygger på ett slumpmässigt urval 

Exempel: Serieproduktion ger lägre priser 
- Tre närliggande spårbyten planerades 
tidsmässigt för att skapa förutsättningar för 
entreprenörerna att tänka ”serieproduktion”. 
Konkurrensen skärptes och två av de fyra 
anbudsgivarna lämnade anbud på samtliga. 
Kontraktsvärdet för den entreprenör som 
vann samtliga tre upphandlingar hamnade på 
drygt 40 miljoner kronor under kalkyl.

Exempel: Totalentreprenader ger lägre 
priser - Inför bygget av bron över Sundsvalls-
fjärden tilläts anbudsgivarna utforma egna 
lösningar. Resultatet blev en helt ny metod 
för grundläggning av bropelarna för bron 
över Sundsvallsfjärden. Den nya grundlägg-
ningen med spontlådor i stället för traditionell 
pålgrundläggning innebar en kostnadsminsk-
ning med cirka 100 miljoner kronor. Den 
var dessutom både snabbare att bygga och 
innebar avsevärt lägre buller och vibrationer 
vid byggandet.

Projektet Produktivitets- och innova-
tionsutveckling i anläggningsbranschen 
(PIA) har pågått sedan hösten 2010. 
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av upphandlade objektspeci-
fika entreprenadkontrakt med 
tillhörande mängdförteckningar 
under 2011, 2012 och 2013 och 
tar inte hänsyn till affärsmässiga 
överväganden. 

• Utveckling av den totala kost-
naden för underhållsbeläggning 
i förhållande till kvalitet och 
trafikvolym (se diagram 34 Ut-
veckling belagda vägar): En vald 
indikator för att mäta produkti-
viteten är att jämföra den totala 
kostnaden för underhållsbelägg-
ning i förhållande till kvalitet 
och trafikvolym. Kvaliteten mäts 
i form av uppfyllandegrad av 
underhållsstandard, i enlighet 
med Trafikverkets ”Under-
hållsstandard belagd väg 2011”. 
Trafikvolymen har varit i stort 

sett konstant under perioden 
2009–2013 medan underhålls-
standarden har ökat något under 
perioden, trots att de nedlagda 
kostnaderna har minskat. Detta 
kan vara en indikator på att 
det skett en viss produktivi-
tetsutveckling inom området. 
Sambandet är dock osäkert och 
det behövs analyser baserade på 
längre mätserier.

• Utvecklingen av den totala un-
derhållskostnaden med antalet 
besiktningsanmärkningar och 
tågstörande fel (diagram 35 
Utveckling järnväg): Under-
hållsinsatserna har ökat, som en 
konsekvens av ökade anslag, och 
kostnadsutvecklingen har varit 
något högre än nettoprisindex 
(NPI). Ökningen av antalet tåg-

DIAGRAM 33

Prissatta mängder, kostnadsutveckling 
index (2011=100%)
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Utveckling belagda vägar 
index (2009=100%)
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störande fel som visas i diagram-
met är delvis en effekt av skärpta 
rutiner för inrapportering av 
fel. Tidigare har flera fel kunnat 
rapporteras tillsammans i en 
och samma rapport, men nu rap-
porteras felen var för sig, vilket 
leder till fler fel totalt. Effekterna 
av ökade satsningar 2011–2013 
bör synas under kommande år. 
Effektsambanden är än så länge 
osäkra och det behövs analyser 
baserade på längre mätserier.

uPPföljnIng aV uPPhandlIngaR 
och uPPhandlIngaRs kValITeT 
Trafikverket följer regelbundet upp upp-
handlingar och deras kvalitet. Vi följer 
bland annat upp att leverans sker enligt 
kontrakt, pris i förhållande till kalkyl, 

DIAGRAM 35

Utveckling järnväg (2008=100)
Kostnad i kronor per meter Antal tågstörande fel  Underhållsindex järnväg
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storlek, antal upphandlingar och fördel-
ning över året, antal anbud, innovationer, 
överprövningar, avbrutna kontrakt samt 
ledtider i upphandlingsprocessen. 

Dessutom utvärderar vi nationellt 
olika upphandlingsformer och villkor 
för att lära oss av lyckade och mindre 
lyckade upphandlingar. Utvärderingen 
sker både internt i verket och tillsam-
mans med våra leverantörer. 

Några exempel på resultat är att anta-
let anbud har fortsatt öka under 2013 för 
både järnväg och väg. Andelen överpröv-
ningar är fortsatt låg jämfört med andra 
branscher. Varje överprövning leder ofta 
till stora konsekvenser, och därför pågår 
arbete med branschen för att minska 
antalet. Tiden för leverantörerna att 
planera verksamhet, kalkylera samt eta-
blera sig efter kontraktstecknande har 
ökat genom planerings- och strategiar-
bete inom Trafikverket. Detta förväntas 
leda till fler anbud, bättre kvalitet och 
hållbar prisnivå. 

Uppföljning av val av entrepre-
nadform de senaste fem åren visar att 
totalentreprenad ger betydligt större 
säkerhet i prognoserna för totalkostna-
den för investeringsprojekt. För övrigt 
är det för tidigt att dra några generella 
slutsatser om val av entreprenadform. 
Nationell paketering och fler ramavtal 
det senaste året har lett till att Tra-
fikverket gör färre men mer samordnade 
upphandlingar. 

Intern effektivitet
Trafikverkets interna effektivitetsarbete 
syftar till att frigöra medel som kan om-
fördelas i verksamheten på ett sätt som 

ökar samhällsnyttan. Syftet är också att 
stärka resultatkulturen inom myndighe-
ten. När Trafikverket bildades 2010 togs 
beslut om ett effektiviseringsprogram 
som innebar att den årliga kostnadsni-
vån ska minska mellan 2 och 3 miljarder 
kronor. Vid ingången av 2014 ska pro-
grammet i allt väsentligt vara genomfört 
och ge effekt. För att säkra att det ger 
genomslag i det faktiska kostnadsutfallet 
har ett kostnadstak införts för interna 
påverkbara kostnader för 2014.

Arbetet omfattar alla de kostnader 
som Trafikverket kan påverka och som 
inte avser upphandlade entreprenader. 
Det finns en beslutad plan för genomför-
andet av kostnadssänkningarna som om-
fattar över 200 effektiviseringsinitiativ 
och berör all verksamhet i Trafikverket.

Effektiviseringsinitiativen är av olika 
karaktär. De stordriftsfördelar som 
uppstod inom centrala funktioner för ex-
empelvis kommunikation, personal och 
ekonomi har tagits till vara. Kostnaderna 
och bemanningen inom dessa funktioner 
har minskat sedan Trafikverket bildades. 
Många effektiviseringsinitiativ är mer 
komplicerade att genomföra, och det tar 
tid innan de får effekt i verksamheten. 
Det handlar bland annat om att utveckla 
och anpassa arbetssätt och system. 
Det totala årsvärdet av de effektivise-

ringsinitiativ som genomförts till och 
med 2013 är cirka 2 350 miljoner kronor. 
Av det avser 430 miljoner kronor åtgär-
der som genomförts under 2013.

Exempel på åtgärder som är genom-
förda under 2013 (kostnadssänkning i 
miljoner kronor):

• optimering av personalresurser 
inom investeringsverksamheten 
(cirka 66 miljoner kronor)

• renodling av beställarrollen 
(cirka 87 miljoner kronor) 

• förändrade arbetssätt inom 
underhållsverksamheten för 
effektivare styrning av under-
hållsentreprenader (cirka 20 
miljoner kronor) 

• effektivare bemanning inom 
trafikledningsområden (cirka 30 
miljoner kronor)

• fortsatt effektivisering inom 
centrala funktioner, exempelvis 
digitalisering och centralisering 
av diarium och arkiv, minskad 
konsultanvändning och mins-
kade personalresurser (cirka 19 
miljoner kronor). 

Genom effektiviseringarna har Tra-
fikverket frigjort cirka 560 miljoner 
kronor under 2013, exklusive kostnader 
för omställning och implementering. 
Dessa utgörs av de kostnadssänkningar 
som fått effekt under 2013. Sammantaget 
beräknas de interna påverkbara kost-
naderna ha minskat med 2 250 miljoner 
kronor från Trafikverkets bildande till 
2013.

Efter slutfört program beräknas kost-
nadsnivån ha sänkts med 2,5 miljarder 
kronor. Det utrymme som kan omförde-
las till annan verksamhet minskar dock 
genom sänkta anslag för bland annat ad-
ministration och genom att Trafikverket 
tilldelats nya uppgifter utan finansiering. 
En förutsättning i den långsiktiga pla-
neringen är att av satsningarna på totalt 
522 miljarder kronor inom infrastruk-
turen åren 2014-2025 utgör 17 miljarder 
kronor medel som finansieras genom 
Trafikverkets effektiviseringsarbete.

 

Tabell 53
Beräknat utfall av effektiviseringsarbetet

Miljoner kronor per år

Avslutade och pågående effektiviseringsåtgärder t.o.m 2013  
(årsvärde minskade kostnader)

2 350

Uppnådd effekt 2010-2013 till följd av genomförda effektiviseringsåtgärder 2 250

varav 2013 560
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Personalstruktur
Inom Trafikverket finns cirka 150 yrken, 
som kan delas in i undergrupper. 

Antalet tillsvidareanställda har ökat 
från 6 239 till 6 313 vid årets slut. Via 
omställningsorganisationen har cirka 
120 (100) anställningar avslutats under 
2013.

Totalt har 461 (416) personer nyan-
ställts. Antalet anställda som slutade 
under 2013 var 387 (476). Av dem läm-
nade 143 (244) personer Trafikverket för 
annan arbetsgivare och 172 (164) avgick 
med pension.

Personalomsättningen 2013 var 6,1 
(6,7) procent.

De anställdas medelålder är 49 (48) år. 

åtgärder för  
kompetensförsörjning
Trafikverkets förmåga att attrahera, re-
krytera, utveckla, behålla och avveckla 
kompetens är avgörande för att vi ska nå 
målen för verksamheten. Kompetensen 
säkerställs på kort och lång sikt genom 
att vi arbetar efter en årlig kompetens-
försörjningsplan.

Trafikverket har cirka 413 pensions-
avgångar 2014-2016. Detta leder till 
ett stort behov av att rekrytera medar-
betare, främst projektledare, tekniska 
specialister och operativ personal till 
trafikcentralerna.

Viktiga förutsättningar för kom-
petensförsörjningen är regeringens 
infrastrukturproposition för 2014–2025 
och Trafikverkets arbete med inriktning 
på ”renodlad beställarroll”.

aTTRakTIV aRbeTsgIVaRe
Kompetensförsörjningsplanen ligger 
även till grund för arbetet med att Tra-
fikverket ska vara en attraktiv arbetsgi-
vare. Vi har genomfört en rad aktiviteter 
för att synliggöra Trafikverket externt:

• Framtidståget – riktad till 
grundskolan 

• branschsamarbetet Samhälls-
byggarna – mässor på olika 
platser i landet, information med 
mera

• ny webbsida i branschnätverket 
KIA

Tabell 54
Personalstatistik

2011 2012 2013

Antal tillsvidareanställda 6 302 6 239 6 313

Antal tidsbegränsat anställda 521 682 691

Totalt antal anställda 6 823 6 921 7 004

Årsarbetskrafter, egen personal 6 213 6 161 6 283

Årsarbetskrafter, konsulter 1 591 1 241 1 124

Antal nyanställningar inkl. konsultväxlingar 460 416 461

Antal avgångar, tillsvidareanställda 421 476 387

– varav pensionsavgångar 160 164 172

Personalomsättning, procent 6,70 % 6,70 % 6,10 %

Antal tillsvidareanställda (genomsnitt) 6 255 6 229 6 302

– varav kvinnor, procent 36 % 36 % 36 %

– varav män, procent 64 % 64 % 64 %

Antal tidsbegränsat anställda (genomsnitt) 503 621 671

Totalt antal anställda (genomsnitt) 6 758 6 850 6 973

• karriär-app 

• nytt annons- och mässkoncept.

Mål för antal ansökningar till Trafikver-
kets tjänster:

• Trainee: Årsmålet var 500 
ansökningar från behöriga 
sökande. Resultat: Vi fick 2 422 
ansökningar till 13 platser, varav 
1 384 från behöriga sökande.

• Sommarjobb: Målet var att 80 
procent av sommarjobbarna har 
högskoleutbildning. Resultat: Vi 
fattade 178 beslut om anställ-
ning och 81 procent av dem som 
anställdes hade högskoleutbild-
ning.

• Sommarjobb/praktik/examens-
arbeten: Årsmålet var totalt 350 
anställda. Resultatet blev 223, 
vilket innebär att vi inte nådde 
målet. 

Universums två externa mätningar visar 
bra resultat för intresset för Trafikverket 
som arbetsgivare bland studenter och 
yngre akademiker (”young professio-

fikverket har ökat från 45 till 26. Det 
ledde till utmärkelsen ”raket” och topp 
50 inom ”Sveriges bästa arbetsgivare ”.

chefeR, PRojekTledaRe och 
sPecIalIsTeR
Nya krav ställs på våra chefer genom 
Trafikverkets beställarroll, ökade resul-
tatkrav och förändrade styrningsmo-
deller samt ökad extern dialog. Ledar-
skapsprogrammet som startade 2012 
fortsätter.  Trafikverket samarbetar med 
andra myndigheter i ett mentorprogram 
för nya ledare som komplement till vårt 
interna mentorprogram. 

Insatser har påbörjats för att öka an-
delen chefer som är under 40 år. Vi har 
inlett ett internt program för chefer med 
hög potential samt en särskild satsning 
för att attrahera yngre högpresterare. 
Dessa har direktionsmedlemmar som 
mentorer. Programmet för kvinnliga 
chefer har fortsatt under året. 

Trafikverket genomför årligen en 
systematisk chefsbedömning och har 
påbörjat bedömningar av projektledare 
och specialister. Program för projekt-
ledning har etablerats för att utveckla 
projektledarrollen.

omställningsarbete
Omställningsorganisationen arbetar 
med individuella åtgärder för att hitta 
lösningar inom eller utanför Trafikver-
ket för övertalig personal, bland annat 
genom möjligheter till kompetensut-
veckling.  

 Företagsbarometern ranking

2012 2013

Civilingenjör 41 34

Högskoleingenjör 47 26

Civilingenjör högpresterande 70 35

Högskoleingenjör högpresterande 59 21

nals”, personer under 40 år med akade-
misk bakgrund och 1 till 8 års arbetslivs-
erfarenhet):
Karriärbarometerns ranking för Tra-
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Tabell 55
Chefer

2011 2012 2013

ledamöter i Trafikverkets direktion 15 13 13

– varav kvinnor, procent 40 38 38

– varav män, procent 60 62 62

antal chefer 555 529 499

– varav kvinnor, procent 34 34 37

– varav män, procent 66 66 63

arbetsmiljö
Personalansvariga chefer får genomgå 
grundutbildning och diplomering i ar-
betsmiljö för att uppfylla kompetenskra-
vet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrif-
ter AFS 2001:1. Därutöver får cheferna 
en obligatorisk repetitionsutbildning 
vart femte år. 

medaRbeTaRundeRsöknIng
Trafikverkets andra medarbetarun-
dersökning (MMI – motiverad medar-
betarindex) genomfördes under året, 
med 87 procents deltagande. Samtliga 
förklarings- och framgångsfaktorer som 
är jämförbara med 2011 års mätning för-
bättrades. MMI gick från 54 till 59 och 
ledarskapsindex från 67 till 71. Resul-
tatet har analyserats på alla nivåer och 
handlingsplaner har tagits fram. 

hälsa
Strategiska insatser har lett till fler 
beställningar av tjänster från före-
tagshälsovården för att främja hälsa 
och förebygga ohälsa. Pilotprojekt har 
genomförts för att finna nya former av 
hälsofrämjande arbete, till exempel 
genom insatser för skiftgående personal. 
Vi har även kraftsamlat kring frågan 
om alkohol och droger med stöd av 
vår företagshälsovård. Trafikverkets 
fritidsförbund är en resurs i hälsoarbetet 
och bidrar till att stärka den gemen-
samma kulturen. Trafikverket har låg 
sjukfrånvaro, men mönstret med högre 
sjukfrånvaro för kvinnor än män gäller 
även Trafikverket. 

analys av kompetens- 
försörjningen i förhållande  
till verksamhetens mål
En viktig förutsättning för kompetens-
försörjningen är att lyckas attrahera 
passande målgrupper. Det återspeglas 
i årsmålet för behöriga sökande till 
traineetjänsterna. Målet överträffades 
med råge. 

Vi anställde 178 sommarjobbare. Av 
de 2 537 som sökte sommarjobb hade 81 
procent högskoleutbildning. Trafikver-
kets attraktivitet bland studenter och 
unga yrkesverksamma har ökat sedan 
tidigare år, och vi mäter attraktiviteten 
även internt bland yngre akademiker. 

Den årliga chefsbedömningen har 
ökat rörligheten, gett bättre underlag 

för tillsättningar och bidragit till att 
Trafikverket har funnit fler kvinnor som 
är lämpliga till ledande befattningar.

Förändringarna inom Trafikverket är 
fortfarande stora, och ett friktionsfritt 
omställningsarbete är därför av största 
vikt. De berörda anser att verksamheten 
fungerar bra, och de omställningsåtgär-
der som har genomförts visar att arbetet 
stödjer Trafikverkets övergripande mål.

Bedömningar av projektledare och 
tekniska specialister har påbörjats enligt 
framtagen modell. 

Det är viktigt att Trafikverkets med-
arbetare känner arbetstillfredsställelse, 
och tillfredsställelsen baseras på många 
faktorer. En medarbetarundersökning 

genomfördes under året för att mäta och 
hitta utvecklingsområden. Varje del av 
organisationen har analyserat resultatet 
och tagit fram handlingsplaner för att 
ytterligare förbättra arbetstillfredsstäl-
lelsen. 

Våra åtgärder har bidragit till låg per-
sonalomsättning och låg sjukfrånvaro. 
Det bidrog till att vi fick ut stor effekt av 
de insatser för kompetensutveckling som 
genomförts för chefer och medarbetare. 

Konkurrensen om de kompeten-
ser Trafikverket behöver för att driva 
verksamheten hårdnar allt mer. Vår 
bedömning är dock att vi har bra fram-
förhållning i arbetet med vår framtida 
kompetensförsörjning. 

 

Tabell 56
Sjukfrånvaro, procent

2011 2012 2013

Totalt 2,3 2,7 2,6

– varav långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) 40,7 43,2 43,2

Kvinnor 3,3 3,7 4

Män 1,7 2,1 1,9

29 år eller yngre 2,1 1,9 2,3

30-49 år 2,1 2,7 2,7

50 år och äldre 2,5 2,7 2,6
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Intern styrning och  
kontroll
Intern styrning och kontroll syftar till 
att verksamheten genomförs enligt 
instruktion, regleringsbrev och verk-
samhetskrav. Det innebär att den utförs 
effektivt, enligt gällande rätt och andra 
förpliktelser, med en tillförlitlig och 
rättvisande redovisning och med god 
hushållning med statens medel.

God intern styrning och kontroll upp-
nås genom att ansvar och befogenheter 
är tydligt delegerade och att rutiner och 
regler finns för verksamheten samt att 
man tillämpar en riskbaserad verksam-
hetsstyrning. Under 2013 har Trafikver-
ket sett över ledningssystemet och ar-
betsordningar för att ytterligare etablera 
styrfilosofi och styrformer i verksam-
heten. En viktig del i styrfilosofin är att 
det finns tro på individens förmåga att 
åstadkomma resultat i samverkan med 
andra. Andra viktiga delar är att chefer 
skapar förutsättningar för medarbetare 
och är bärare av Trafikverkets värde-
ringar samt att dialog förs i alla led och 
att samverkan sker över gränser. Med 
styrfilosofin som grund tillämpas mål-
och resultatorienterad styrning komplet-
terad med finansiell styrning, regelstyr-
ning och gemensamma värderingar. 

Riskanalys, kontrollåtgärder och 
uppföljning ska vara integrerade i verk-
samhetsstyrningen. Att dessa moment 
genomförs och dokumenteras med god 
kvalitet är grundläggande för Tra-
fikverkets resultat och för den interna 
styrningen och kontrollen. Det är inte 
möjligt att etablera intern styrning och 
kontroll som gör att det aldrig uppstår 
fel i organisationen, men myndighets-
ledningen ska känna en rimlig trygghet 
för att verksamheten bedrivs på rätt sätt. 
Under året har verksamhetsstyrningen 
stärkts genom att ett arbetssätt med 
riskhantering har införts i Trafikverkets 
arbetsprocesser och genom tydligare 
krav på riskhantering av målarbetet. 

övergripande arbetssätt
Trafikverket har en god grund för att 
fortlöpande säkra arbetet med den in-
terna styrningen och kontrollen genom 
att det finns en strategi för arbetet, 
kriterier för värdering av risker och möj-
ligheter samt en riskhanteringsprocess 

för genomförande. Styrning och kontroll 
genomförs efter förutsättningarna i ana-
lysområdena mål, projekt, förvaltning, 
process samt löpande verksamhet.

De största riskerna och möjlighe-
terna lyfts till överliggande nivå där de 
hanteras vidare med stöd av kriterierna 
för värdering. De dokumenteras i res-
pektive enhets verksamhetsanalys. Från 
enheternas analyser hämtas underlag till 
en analys av Trafikverkets största risker 
och möjligheter. Trafikverkets verksam-
hetsanalys hålls aktuell under året.

Externa och interna revisioner är 
en del av den interna styrningen och 
kontrollen. Återkommande interna 
revisioner genomförs exempelvis inom 
områdena trafiksäkerhet, miljö, arbets-
miljö och informationssäkerhet.

Vår uppföljning och utvärdering av 
den interna styrningen och kontrollen 
bygger på verksamhetens redovisningar 
av de största riskerna och möjligheterna 
samt på Internrevisionens och Riksrevi-
sionens observationer.

höga risker
För flera höga risker har det under året 
genomförts åtgärder som gör att de kun-
nat prioriteras ned. Risknivån bedöms 
bland annat ha sänkts genom: 

• förbättrad uppföljning av stora 
investeringsprojekt

• ökad systematik i det förebyg-
gande arbetet för att motverka 
skred och ras i infrastrukturen 
med anledning av bland annat 
klimatförändringar

• införande av gemensamt be-
ställningssystem för varor och 
tjänster

• samlad styrning och ledning för 
införande av ERTMS i Sverige 
(ny teknik för järnvägen)

• förlikning i krav på ersättningar 
för buller från flygtrafik förknip-
pade med statens miljöansvar 
inom transportområdet.

Inför 2014 kommer det att finnas högt 
prioriterade risker där de pågående 
åtgärderna ännu inte fått tillräcklig ef-
fekt. Inom bland annat följande områden 
är risknivån fortfarande för hög och 
riskreducerande åtgärder fortsätter 
under 2014: 

• Brister i järnvägens tekniska sys-
tem leder till hög risk för många 
avbrott. 

• Kopparstölder leder till trafik-
störningar.

• Det finns risk för förseningar 
av införandet av ERTMS samt 
minskad nytta av Sveriges ut-
byggnad av systemet på grund av 
risker i omvärlden som rör beslut 
om finansiering till fordonsut-
rustning, utbyggnadstakten i 
andra länder och fastställande av 
tekniska standarder. 

• Det finns risk att Trafikverket 
inte lever upp till kunders och 
samarbetspartners förvänt-
ningar på punktlighet, minskade 
störningar och trafikinforma-
tion.

• Högt kapacitetsutnyttjande 
på järnvägen gör det svårt att 
tillgodose tågoperatörers behov. 
Kapacitetstilldelning måste även 
ta hänsyn till fortsatt ökande be-
hov av tid i spår för banunderhåll 
med skärpta krav på säkerhet.

• Ökande krav på kritisk datakom-
munikation och identifierade 
brister medför risk för otillräck-
lig informationssäkerhet och 
otillräckliga reservfunktioner 
(redundans) för operativa system.

Trafikverket har under 2013 arbetat 
intensivt med det systematiska säker-
hetsarbetet. Detta är ett arbete som 
fortsätter lika intensivt 2014.

Under året har Riksrevisionen gjort 
en omfattande granskning av Trafikver-
kets verksamhet som bland annat är 
redovisad i rapporten Tågförseningar – 
orsaker, ansvar och åtgärder. Flertalet av 
de förbättringsområden som lyfts fram 
går i linje med det arbete Trafikverket 
redan bedriver. De förslag som Riksre-
visionen lyfter fram för vi in i redan på-
gående utvecklingsarbeten. Vi har redan 
gjort mycket för att komma till rätta med 
de brister Riksrevisionen pekar på, till 
exempel genom vår strategi för under-
hållet och utvecklingen av trafikledning-
en samt förbättrad trafikinformation.
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tkr Not
2013-01-01  
2013-12-31

2012-01-01 
2012-12-31

Verksamhetens intäkter
intäkter av anslag not 1 20 576 270 19 136 962
intäkter av avgifter och andra ersättningar not 2 6 885 324 7 259 054
intäkter av bidrag 2 302 613 2 349 031
Finansiella intäkter not 3 98 813 118 104
Summa 29 863 020 28 863 151

Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal not 4 -4 884 659 -4 544 012
Kostnader för lokaler not 5 -379 079 -446 203
Övriga driftskostnader not 6 -20 122 370 -19 569 317
Finansiella kostnader not 3 -843 505 -903 402
avskrivningar och nedskrivningar not 7 -8 410 481 -7 882 173
Summa -34 640 094 -33 345 107

Verksamhetsutfall -4 777 074 -4 481 956

Resultat från andelar i hel- och delägda företag not 17 -196 919 -3 723

Uppbördsverksamhet
intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten not 8 416 990 235 800
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -416 990 -235 800
Saldo 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag not 1 3 952 856 3 446 696
Medel som erhållits av myndigheter för finansiering av bidrag 454 7 379
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag not 10 375 114 348 543
avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål not 9 2 638 2 397
lämnade bidrag not 10 -4 331 062 -3 794 246
Saldo not 10 0 10 769

Årets kapitalförändring not 11 -4 973 993 -4 474 911

Trafikverkets årsredovisning 2013
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Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Trafikverkets immateriella anläggningstillgångar består 
främst av balanserade utgifter för egenutvecklade 
dataprogram.

väganläggningar har under året invärderats som 
färdigställda till ett värde av 4 051 miljoner kronor. 
Motsvarande värde för järnvägsanläggningar uppgår 
till 15 894 miljoner kronor. Årets avskrivningar och 
nedskrivningar uppgår till 8 410 miljoner kronor varav 
3 687 miljoner kronor utgörs av avskrivningar på järn-
vägsanläggningar och 4 356 miljoner kronor utgörs av 
avskrivningar på väganläggningar. värdet av pågående 
investeringar uppgick vid årets slut till 81 036 miljoner 
kronor varav väganläggningar svarade för 35 273 mil-
joner och järnvägsanläggningar för 45 278 miljoner. i 
detta ingår ett flertal mycket stora projekt, bland annat 
Citybanan i stockholm, västkustbanan inklusive tunnel 
genom Hallandsåsen, e4 sundsvall, e18 Hjulsta–Kista 
och e20 norra länken.

Skulder, avsättningar och åtaganden
Övriga krediter i Riksgäldskontoret ökar i takt med 
de upparbetade kostnaderna i våra lånefinansierade 
verksamheter där Citybanan i stockholm, dubbelspår 
Trollhättan–göteborg samt Motala–Mjölby och e45 
angeredsbron–Älvängen är de största projekten.

Övriga lån uppgår vid årets slut till 1 092 miljoner 
kronor och består till största delen av förskotteringar 
(lån) från kommuner och avser lån för tidigareläggning 
av investeringar. den sammanlagda skulden för de för-
skotteringar för allmänna vägar som Trafikverket och 
regeringen har godkänt får inte överstiga 30 procent 
av de under året beviljade anslagsposterna 16.1, 16.2, 
16.4, 16.5 under anslag 1:1. detta innebär för 2013 
ett maximalt förskotteringsbelopp på 3 159 miljoner 
kronor. För investeringar i järnvägar gäller att förskot-
teringarna inte får överstiga 30 procent av den under 
året beviljade anslagsposten 10.1 under anslag 1:2. 
detta innebär för 2013 ett maximalt förskotteringsbe-
lopp avseende investeringar i järnvägsanläggningar på 
1 684 miljoner kronor.

i årets ingående balanser ingår värden för övertagna 
tillgångar och skulder från affärsverket statens järnvä-
gar.

tkr Not 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar not 12
Balanserade utgifter för dataprogram 143 916 161 520
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2 779 3 582
Summa immateriella anläggningstillgångar 146 695 165 102

Materiella anläggningstillgångar
infrastrukturanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom not 13 240 530 826 228 372 787
Förbättringsutgifter på annans fastighet not 14 107 029 93 205
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m. not 15 711 007 688 779
Pågående nyanläggningar not 16 81 036 359 80 797 762
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 524 268 926 406
Summa materiella anläggningstillgångar 322 909 488 310 878 938

Finansiella anläggningstillgångar
andelar i hel- och delägda företag not 17 13 715 14 661
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 715 14 661

Varulager m.m.
varulager och förråd not 18 573 128 657 306
Pågående arbeten 13 128 25 495
Förskott till leverantörer 15 456 15 727
Summa varulager m.m. 601 712 698 529

Fordringar
Kundfordringar 1 293 069 1 503 007
Fordringar hos andra myndigheter 1 653 434 1 788 807
Övriga fordringar not 19 30 095 65 134
Summa fordringar 2 976 599 3 356 949

Periodavgränsningsposter not 20
Förutbetalda kostnader 357 965 278 647
Upplupna bidragsintäkter 733 282 1 064 674
Övriga upplupna intäkter 305 774 305 338
Summa periodavgränsningsposter 1 397 021 1 648 659

Avräkning med statsverket not 21 -290 889 252 617

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret not 22 7 508 654 6 425 029
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret not 22 358 622 0
Kassa och bank 139 236 151 550
Summa kassa och bank 8 006 512 6 576 579

SUMMA TILLGÅNGAR 335 760 852 323 592 033

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital not 23
statskapital 282 041 154 270 505 706
Resultatandelar i hel- och delägda företag -2 005 033 -1 956 470
Balanserad kapitalförändring 966 559 343 380
Kapitalförändring enligt resultaträkning -4 973 993 -4 474 911
Summa myndighetskapital 276 028 687 264 417 705

Fonder not 24 25 701 28 339

Avsättningar
avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser not 25 71 022 78 201
Övriga avsättningar not 26 1 094 303 1 075 119
Summa avsättningar 1 165 325 1 153 319

Skulder m.m.
lån i Riksgäldskontoret not 27 2 499 692 2 050 228
Övriga lån not 28 1 092 381 1 523 229
Övriga krediter i Riksgäldskontoret not 27 41 241 242 39 667 706
skulder till andra myndigheter 1 468 904 1 646 757
leverantörsskulder 6 171 290 6 788 506
Övriga skulder not 29 3 555 475 3 360 998
depositioner 200 128 133
Förskott från uppdragsgivare och kunder 109 779 79 779
Summa skulder m.m. 56 138 963 55 245 337

Periodavgränsningsposter not 30
Upplupna kostnader 2 309 753 2 550 041
oförbrukade bidrag 33 627 139 078
Övriga förutbetalda intäkter 58 795 58 213
Summa periodavgränsningsposter 2 402 176 2 747 332

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 335 760 852 323 592 033
Ansvarsförbindelser not 31

Övriga ansvarsförbindelser
ansvarsförbindelse enligt Trafikverkets instruktion
ansvarsförbindelser enligt Trafikverkets regleringsbrev
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Finansiell redovisning
anslagsredovisning inklusive

redovisning mot bemyndiganden 

anslagsredovisning inklusive 
redovisning mot bemyndiganden

Disponibla medel Utfall
Anslag perioden 2013-01-01 - 2013-12-31

Not

Ingående
överförings-

belopp
2013-01-01

Not 32

Årets tilldel-
ning enligt
reglerings-

brev

Omdispo-
nerade

anslags-
belopp
Not 33

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp

Netto-
kostnader

Utgående
överförings-

belopp
2013-12-31

Not 34tkr
SPECIFIKATION AV ANSLAG  
UTGIFTSOMRÅDE 22 - KOMMUNIKATIONER
1:1 Väghållning (ramanslag)

12 Övr insatser för effektivisering av transp.syst (ram) 32 314 316 000 -22 984 325 330 316 500 8 830
13 Myndighetsutövning (ram) -102 156 000 155 898 146 627 9 271
14 Bidrag (ram) varav
14.1 Bidrag för drift av enskilda väg (ram) 47 789 1 061 000 1 108 789 1 047 704 61 085
14.2 vissa bidrag till trafiksystem (ram) 136 789 0 136 789 43 632 93 157
S:a 14 Bidrag (ram) 184 578 1 061 000 1 245 578 1 091 336 154 242

16 statlig väghållning (ram) varav
16.1 investeringar i nationell plan (ram) 36 -214 086 5 477 000 5 262 914 6 126 915 -864 001
16.2 investeringar i regional plan (ram) 36 295 727 2 874 000 3 169 727 2 613 207 556 520
16.3 drift och underhåll (ram) 36 958 829 10 141 202 11 100 031 9 911 721 1 188 310
16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar 36 314 567 392 000 706 567 310 710 395 857
16.5 Bärighet, tjälsäkring och  rekonstruktion (ram) 36 -28 459 1 788 000 1 759 541 1 589 190 170 352
S:a 16 Statlig väghållning (ram) 1 326 578 20 672 202 21 998 780 20 551 742 1 447 038

S:a 1:1 Väghållning (ramanslag) 1 543 368 22 205 202 0 -22 984 23 725 586 22 106 205 1 619 381
1:2 Banhållning (ramanslag)

1 lagfartskostnader 6 000 6 000 6 000
8 Myndighetsutövning (ram)
8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram) 36 2 789 5 300 -2 633 5 456 2 721 2 735
9 Bidrag till inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram) 27 404 417 000 3 500 447 904 418 841 29 062
10 Banhållning (ram)
10.1 investering i nationell plan (ram) 36 -602 752 5 612 000 5 009 248 5 416 787 -407 539
10.2 drift, underhåll och trafikledning (ram) 36 -1 012 170 7 012 953 1 196 500 7 197 283 7 593 971 -396 688
10.3 Räntor och återbetalning av lån (ram) 36 909 269 2 027 000 -1 200 000 1 736 269 1 270 522 465 747
S:a 10 Banhållning (ram) -705 653 14 651 953 -3 500 13 942 800 14 281 280 -338 480

11 Övriga insatster för effektivisering av transportsystemet 
(ram) 17 548 107 000 -14 428 110 120 109 950 170

S:a 1:2 Banhållning (ramanslag) -657 911 15 187 253 0 -17 062 14 512 280 14 812 792 -300 512
1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag)

2 Trafikverkets administration (ram) 160 190 1 382 092 -117 197 1 425 085 1 368 122 56 963
S:a 1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag) 160 190 1 382 092 0 -117 197 1 425 085 1 368 122 56 963
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag)

1 icke statliga flygplatser - del till Trafikverket (ram) 63 013 -4 63 009 62 973 36
3 Beredskapsflygplatser (ram) 1 7 000 -1 7 000 6 999 1
4 Bidrag till regional infrastrukturplanering -4 4 0 0

S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag) -3 70 013 0 -1 70 009 69 972 37
1:7 Trafikvavtal (ramanslag)

1 Trafikavtal (ram) 831 000 831 000 810 338 20 662
2 Trafikavtal - del till Trafikverket (ram) 26 619 -26 619 0

S:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag) 26 619 831 000 0 -26 619 831 000 810 338 20 662
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till  

Transeuropeiska nätverk (ramanslag)
5 eU-stöd, Ten (ram) 308 932 348 500 657 432 393 448 263 984

S:a 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till  
Transeuropeiska nätverk (ramanslag) 308 932 348 500 0 0 657 432 393 448 263 984

1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)
3 Trängselskatt: admin - del till Trafikverket 11 377 40 000 51 377 36 056 15 321
6 Trängselskatt stockholm - överskott tr.skatt del till  
Trafikverket (ram) 36 735 633 548 526 183 240 1 467 399 506 415 960 985

S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag) 747 010 588 526 183 240 0 1 518 776 542 470 976 306
1:14 Trängselskatt i Göteborg (ramanslag)

1 Trängselskatt i göteborg - del till Trafikverket 36 73 000 73 000 28 826 44 174
2 Trängselskatt göteborg - del till Trafikverket 493 900 493 900 493 900 0

S:a 1:14 1:14Trängselskatt i Göteborg (ramanslag) 0 566 900 0 0 566 900 522 726 44 174
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anslagsredovisning inklusive
redovisning mot bemyndiganden

Finansiella villkor

Anslag 1:1 ap 12
24,1 miljoner kronor har använts till forskning och innovation inom sjöfarten.

Trafikverket har betalt 9,4 miljoner kronor till Transportstyrelsen för verksam-
het som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen 
eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt 
övergångsbestämmelserna i körkortslagen.
Anslag 1:1 ap 16.1 
det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende 
villkorat aktieägartillskott till svedab.

Trafikverket får i särskilda fall nyttja anslaget 1:1 väghållning, delpost 16.1 
investering i nationell plan för förtida inlösen av fastigheter inom område med 
fastställd vägarbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år. Under 2013 har 
Trafikverket inte överskridit de angivna ramarna.
Anslag 1:1 ap 16.2
Trafikverket får i särskilda fall använda anslaget 1:1 väghållning, delpost 16.2 
investering i regional plan, för förtida inlösen av fastigheter inom område med 
fastställd vägarbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år. Under 2013 har 
Trafikverket inte överskridit de angivna ramarna.

statsbidrag till investeringar i enlighet med prioriteringar i de fastställda länspla-
nerna för regional transportinfrastruktur har utbetalats med 701,6 miljoner kronor.
Anslag 1:1 ap.16.3
Trafikverket har betalat 450 tusen kronor för stakning av vinterled till Holmön.

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MsB) har en abonnemangs-
avgift på 1,2 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikations-
systemet Rakel. 
Anslag 1:2 ap.9
Till inlandsbanan aB har bidrag utbetalats med 131 miljoner kronor och till 
Öresundsbrokonsortiet har ersättning utbetalats med 288 miljoner kronor för 
nyttjandet av Öresundsförbindelsen.
Anslag 1:2 ap.10.1
det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende 
villkorat aktieägartillskott till svedab eller kapitaltäckningsgaranti till arlandabanan 
infrastructure aB. 

statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och spårfordon har utbeta-
lats med 386 miljoner kronor. 

Trafikverket har inte utfört investeringar på andra infrastrukturförvaltares järn-
vägsnät i anslutning till statens järnvägsnät.
Anslag 1:2 ap.10.2
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MsB) har en abonnemangs-
avgift på 1,4 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikations-
systemet Rakel.
Anslag 1:2 ap.10.3
Trafikverket har betalat 13 tusen kronor avseende administrativ avgift för 
kapitaltäckningsgarantin till arlandabanan infrastructure aB, 2 miljoner kronor i 
administrativ avgift och 28,2 miljoner kronor i ränta avseende Riksgäldskontorets 
villkorslån till a-Train.
Anslag 1:2 ap 11
9,7 miljoner kronor har använts till forskning och innovation inom sjöfarten och 5 
miljoner kronor har använts till forskning och innovation inom luftfarten.
Anslag 1:3 ap 2
Kostnaderna för Trafikverkets medlemskap i de europeiska intressegrupperna 
eeig, eWiv och UiC har inte överskridit 6 miljoner kronor.
Anslag 1:6 ap.1
För ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna har 110 tusen kronor 
använts.
Anslag 1:11 ap.6
Från anslagsposten har 239 miljoner kronor använts till Förbifart stockholm och 
267 miljoner kronor till trimningsåtgärder i stockholmsregionen. 
Låneram och krediter
Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2013 redovisas i not 26.

lån från kommuner och enskilda för finansiering i väg- och järnvägsanläggningar 
har upptagits och amorterats enligt de villkor som regleringsbrevet för år 2013 
anger. 

Utnyttjandet av disponibla anslagskrediter redovisas i not 33.

Redovisning mot bemyndiganden1

tkr
Tilldelad 

bemyndigande ram
Ingående 

 åtaganden
Utestående 

åtaganden 
Utestående åtagandenas fördelning per år

År 2014 År 2015 År 2016 Därefter
Summa anslag 132 328 000 108 241 575 107 203 475 15 048 397 11 019 491 9 141 586 71 994 002
anslag 1:1 väghållning samt lånefinansierad verksamhet 30 400 000 29 920 251 27 484 073 5 890 237 4 082 836 3 451 901 14 059 099
anslag 1:2 Banhållning samt lånefinansierad verksamhet 84 000 000 73 270 421 74 718 491 7 721 420 6 021 280 4 882 720 56 093 071
anslag 1:7 Trafikavtal 7 500 000 2 814 400 2 270 900 631 300 584 600 601 300 453 700
anslag 1:11 Trängselskatt stockholm 7 314 000 804 800 1 065 500 426 200 266 375 159 825 213 100
anslag 1:14 Trängselskatt göteborg 3 114 000 1 431 703 1 664 512 379 240 64 400 45 840 1 175 032

1avser bemyndiganden enligt 17 § anslagsförordningen, dvs. enbart de åtaganden för vilka anslag ännu inte tilldelats

Kommentar utestående åtaganden jämfört med tilldelad bemyndiganderam. 
anslag 1:7 Trafikavtal: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än tilldelad bemyndiganderam. detta är en effekt av att avtal gällande gotlandstrafiken inte tecknades under 
2013. 
anslag 1:11 Trängselskatt stockholm: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än tilldelad bemyndiganderam. avtal har inte tecknats enligt tidigare planering med anledning av 
förskjutning av investeringar. 
anslag 1:14 Trängselskatt göteborg: Utestående åtaganden är väsentligt lägre än tilldelad bemyndiganderam. avtal har inte tecknats enligt tidigare planering med anledning av 
förskjutning av investeringar.

Anslag perioden 2013-01-01 - 2013-12-31

Not

Ingående
överförings-

belopp
2013-01-01

Not 32

Årets tilldel-
ning enligt
reglerings-

brev

Omdispo-
nerade

anslags-
belopp
Not 33

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp

Netto-
kostnader

Utgående
överförings-

belopp
2013-12-31

Not 34
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i sam-

band med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (ramanslag) 
5 lagfartskostnader (ram) 6 105 -6 105 0 0

S:a 36:5 (2003 ) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i 
samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (raman-
slag) 6 105 0 0 -6 105 0 0

1:15 Avveckling av affärsverket Statens järnvägar (ramanslag)
1 avveckling av sJ - del till Trafikverket 36 11 500 11 500 8 953 2 547

S:a 1:15 Avveckling av affärsverket Statens järnvägar (ramanslag) 0 11 500 0 0 11 500 8 953 2 547

TOTALT UTGIFTSOMRÅDE 22 - KOMMUNIKATIONER 2 134 310 41 190 986 183 240 -189 968 43 318 567 40 635 026 2 683 541

Inkomsttitlar Not

Beräknade inkomster  
enligt regleringsbrev

2013-12-31

Utfall inkomster
2013-12-31

Not 8
2511 ansökningsavgifter till transportdispenser 24 000 23 543
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet
6511 Bidrag till Transeuropeiska nätverk 35 393 448
Totalt 24 000 416 990

Anslagsredovisning forts.
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Finansieringsanalys  

Finansieringsanalys
tkr Not

2013-01-01 
2013-12-31

2012-01-01 
2012-12-31

DRIFT
Kostnader not 37 -26 221 128 -25 460 873
Finansiering av drift
intäkter av anslag 20 576 270 19 136 962
intäkter av avgifter och andra ersättningar not 38 6 857 229 7 179 759
intäkter av bidrag not 39 104 640 163 848
Övriga intäkter 98 813 118 104
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 27 636 952 26 598 674
Ökning (-)/minskning (+) av lager 84 179 -10 867
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 299 866 -80 886
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -536 087 70 921
Kassaflöde från/till drift 1 263 782 1 116 969

INVESTERINGAR
investeringar i finansiella tillgångar 946 3 728
investeringar i materiella tillgångar -20 284 216 -23 493 700
investeringar i immateriella tillgångar -25 151 -47 035
Summa investeringsutgifter -20 308 420 -23 537 007
Finansiering av investeringar
lån från Riksgäldskontoret 5 067 464 22 799 150
 - amorteringar -3 044 464 -2 067 034
andra långfristiga lån 454 865 494 480
- amorteringar -896 837 -17 144 801
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/ tillförts statsbudgeten 16 105 900 17 497 378
Försäljning av anläggningstillgångar 56 950 86 346
Bidragsmedel som erhållits för investeringar not 39 2 197 973 2 185 381
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 19 941 850 23 850 899
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -386 647 12 496
Kassaflöde från/till investering -753 217 326 388

UPPBÖRDSVERKSAMHET
intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 416 990 235 800
Inbetalningar i uppbördsverksamhet 416 990 235 800
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -416 990 -235 800
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet 0 0

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
lämnade bidrag -4 331 062 -3 794 246
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -4 331 062 -3 794 246
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 3 952 856 3 446 696
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 454 7 379
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 375 114 348 543
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 4 328 424 3 802 617
Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet -2 638 8 371
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 507 926 1 451 728

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början* 7 207 697 5 377 468
Ökning (+)/minskning (-) av kassa och bank -10 -74
Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 1 087 207 31 408
Ökning (+)/minskning (-) av banktillgodohavanden -35 765 86 530
Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket -543 506 1 333 865
Summa förändring av likvida medel 507 926 1 451 728
Likvida medel vid årets slut 7 715 623 6 829 196
 

* i likvida medel vid årets början ingår övertagna värden från affärsverket statens järnvägar med 378 500 tusen kronor. detta värde ingick inte i likvida medel vid årets slut 
2012.
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sammanställning över väsentliga uppgifter
tkr 2013 2012 2011 2010
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad låneram 48 178 000 44 350 000 22 941 800 16 120 000
Utnyttjad låneram 43 740 934 41 717 934 20 985 819 13 945 542

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit 3 731 000 3 765 130 3 554 798 2 920 725
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året 0 0 0 -766 046

Räntekonto
Räntekostnader 24 046 29 346 30 115 0
Ränteintäkter 80 201 85 494 83 484 21 236

Avgiftsintäkter
intäkter som inte disponeras av Trafikverket 23 543 23 891 25 589 18 478
intäkter som disponeras av Trafikverket 6 885 324 7 259 054 7 705 607 4 997 983
intäkter enligt budget i regleringsbrev 5 362 800 4 670 500 4 515 450 4 364 700

Anslagskredit
Beviljade anslagskrediter 3 868 667 3 758 451 3 480 254 3 494 950
Utnyttjad anslagskredit 338 480 705 759 399 708 2 157

Anslagssparande
summa anslagssparande 3 022 022 2 840 068 2 735 825 1 732 498

Tilldelade bemyndiganden
Belopp intecknade av framtida åtaganden 107 203 475 108 241 575 104 299 616 97 274 600
summa tilldelade bemyndiganden 132 328 000 120 050 000 124 422 000 109 000 000

Anställda
Årsarbetskrafter (genomsnitt) 6 211 6 169 6 197 5 795
Medeltal anställda (inklusive projektanställda) 6 973 6 850 6 758 6 806
driftskostnad per årsarbetskraft 4 115 3 981 3 830 3 107

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring -4 973 993 -4 474 911 -4 635 335 -4 267 699
Balanserad kapitalförändring 966 559 343 380 -234 840 -318 189
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noter
REDOVISNINGSPRINCIPER
Allmänt
Trafikverkets årsredovisning är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag, förordningen (2000:606) om myndighe-
ters bokföring samt de undantag från ea-regler som beslutats av ekonomistyr-
ningsverket eller som regeringen meddelat i regleringsbrevet för år 2013. 

i resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verk-
samheten. i resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i väg- och 
järnvägsanläggningar.

Anslag och intäkter
Trafikverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom statliga anslag. 

avräkning mot anslagen görs för den löpande verksamheten med redovisade 
kostnader efter avdrag av intäkter i den anslagsfinansierade verksamheten. 

investering i väg- och järnvägsanläggningar anslagsavräknas normalt då investe-
ringen utförs. sådana anslagsmedel tillförs statskapitalet och redovisas därför inte 
i resultaträkningen. 

Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för investeringar som 
finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. Tidpunkten för anslagsavräkning för 
sådana lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen. lånefinansierade 
investeringar i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa anläggningar i stockholms-
området anslagsavräknas i normala fall i takt med amorteringar som baseras på 
planenliga avskrivningar. lånefinansierade investeringar i projekt som regeringen 
särskilt pekat ut kommer att anslagsavräknas i takt med att amorteringar görs 
under 25 år från det att respektive anläggning tagits i drift. 

investering som tidigareläggs genom tillfällig finansiering med lån från externa 
intressenter anslagsavräknas då lånen återbetalas. 

Trafikverket ansvarar för uppbörd av avgifter för trafik på statens spåranlägg-
ningar enligt järnvägsförordningen (2004:526). avgifterna disponeras av Trafikver-
ket för finansiering av banhållning.

externa uppdrag utförs mot ersättning enligt villkor i regleringsbrev. Trafikverket 
disponerar de intäkter som uppkommit i de externa uppdragen. Resultatet av de 
externa uppdragen redovisas i resultaträkningen (ingår i årets kapitalförändring) 
och balanseras till kommande år. 

Periodisering görs av inkomster och bidrag. Bidrag från eU avseende stöd till 
Transeuropeiska nätverk samt expeditions- och ansökningsavgifter inlevereras till 
statsverket.

Bemyndiganden
Trafikverket har bemyndiganderamar enligt 17 § anslagsförordningen (2011:223). 
Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån. Förskot-
tering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga investeringar i infra-
strukturella anläggningstillgångar ingår i redovisningen mot bemyndiganderamen.

Immateriella anläggningstillgångar
immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt gällande bestämmelser för 
statliga myndigheter.

Infrastrukturella anläggningstillgångar
Trafikverket redovisar samtliga investeringar i väg- och järnvägsanläggningar 
som tillgång i balansräkningen. anslagsmedel för utförda investeringar tillförs 
statskapitalet. anläggningarna värderas till full produktionskostnad oberoende av 
finansieringsform. eventuell extern finansiering tillförs statskapitalet. anskaff-
ningskostnad för mark avseende järnvägsanläggningar särredovisas från och med 
år 2002. Mark anskaffad före år 2002 redovisas till ett standardvärde av en krona 
per kvadratmeter. Mark anskaffad från och med år 2002 är redovisad till faktisk 
anskaffningskostnad.

Trafikverket har träffat avtal som innebär finansiell leasing gällande vissa 
eldriftsanläggningar. dessa anläggningar är aktiverade i balansräkningen. avtalade 
leasingavgifter redovisas som skuld. leasade anläggningar skrivs av enligt de 
principer som gäller för Trafikverkets egna anläggningstillgångar.

Produktionskostnad i pågående investeringsprojekt aktiveras som pågående 
nyanläggningar. Ränta aktiveras inte under byggnadstid eftersom anslagsavräkning 
av räntan görs i takt med byggandet. i värdet för Botniabanan ingår ränta under 
byggnadstid. Projekteringskostnader för planerade investeringar aktiveras som 
pågående nyanläggning. invärdering från pågående investeringsprojekt till färdig-
ställd anläggning sker normalt i samband med att anläggningen tas i bruk.

Byggnader, maskiner och inventarier
anskaffade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna 
verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaffningskostnad. 
Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag. 

Avskrivningar
avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga anskaff-
ningsvärde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning av tillgångarnas 
ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:
•  immateriella anläggningstillgångar: 3–5 år
•  järnvägsanläggningar: 25–110 år
•  väganläggningar: 40 år
• eldriftanläggningar: 10–35 år

•  teleanläggningar: 5–20 år
•  byggnader: 10–40 år
• förbättringsutgifter på annans fastighet: 5–15 år
•  maskiner och inventarier: 3–25 år
•  färjor: 20–30 år.

Från och med år 2008 tillämpas differentierade avskrivningstider för samtliga järn-
vägsanläggningar. För huvuddelen av järnvägsanläggningarna tillämpades fram till 
och med år 2007 en genomsnittlig avskrivningstid, beräknad som ett genomsnitt 
av livslängden för de anläggningstyper som normalt förekommer i en järnvägsan-
läggning. differentierade avskrivningstider för järnvägsanläggningar tillämpades 
före 2008 endast för eldrift- och teleanläggningar (som finansierats med lån).

För väganläggningar tillämpas schablonmässigt 40 års linjär avskrivningstid.
Kostnader för vägrätter och servitut aktiveras som en del av produktionskostna-

den för uppförandet av den infrastrukturella anläggningstillgången. dessa skrivs 
sedan av i samma takt som den tillgång de är anskaffade för.

samtliga avskrivningar redovisas i resultaträkningen. avskrivning på väg- och 
järnvägsanläggningar där anslagsavräkning skett redan vid investeringens genom-
förande, påverkar årets kapitalförändring.

Aktier och andelar
andelar i hel- och delägda företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Varulager och förråd
varulager och förråd består i huvudsak av material för underhåll och reparation av 
anläggningar. värdering sker enligt FiFU-principen till det lägsta av anskaffnings-
värde och verkligt värde. inkuransberäkning har gjorts efter individuell prövning.

Fordringar
Fordringar tas upp till de belopp som de beräknas inflyta med. Reservering för 
osäkra fordringar görs efter individuell bedömning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas i bokslutet till aktuell växelkurs 
på balansdagen.

Avsättningar
avsättning för åtgärdande av miljöstörningar görs då det finns ett föreläggande 
från tillsynsmyndighet.

avsättning görs för kostnader för avveckling av fastigheter då beslut fattats om 
sådan avveckling. 

avsättning görs för åtgärdande av brister i färdigställd anläggning som identifie-
rats i samband med slutbesiktning. 

avsättningar för garantiåtaganden för externa uppdrag görs enligt Redovisnings-
rådets rekommendation RR16.  i övrigt görs avsättningar enligt förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag (2000:605).

avsättning görs för ersättning till uppsagd personal då beslut fattats.
avsättning görs för ersättning till personal som erbjudits förtida pensionering då 

beslut fattats. 
avsättning för skadeståndskrav i entreprenader görs, efter bedömning av 

Trafikverket, då framställan om sådan gjorts och det bedömts sannolikt att skade-
stånd kommer att betalas.

Brytdag
Trafikverket tillämpar den 5 januari eller, om detta är en lördag eller söndag, 
närmast föregående vardag, som brytdag för inomstatliga motparter. detta 
enligt ekonomistyrningsverkets föreskrift till 10 § förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring. För att hålla nere storleken på periodiseringsposterna har 
Trafikverket 2013 tillämpat 13 januari som brytdag för externa motparter. detta 
görs eftersom Trafikverket är en beställande myndighet med mycket stort inflöde 
av fakturor, främst från utomstatliga leverantörer.
 
Undantag från EA-regler
i regleringsbrevet för år 2013 medges Trafikverket följande undantag från de 
generella ea-reglerna för statliga myndigheter:

• Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen 
(2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta reglerings-
brev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med 
lån. 

•  Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjnings-
förordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är 
av tillfällig natur eller mindre omfattning.

 
•  Trafikverket medges undantag från 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) vad 

gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat över-
skott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialför-
sörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, 
disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.
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not 1-38
Not 1 Intäkter av anslag
tkr 2013-12-31 2012-12-31
ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning 40 635 026 40 081 035
anslagsmedel som tillförts myndighetskapital  
för investering i järnvägs- och väganläggning -16 105 900 -17 497 378
Redovisade intäkter av anslag  
enligt resultaträkningen 24 529 126 22 583 658
varav
verksamheten, intäkter av anslag 20 576 270 19 136 962
Transfereringar, medel  
som erhållits från statens budget 3 952 856 3 446 696

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Förare 396 238 336 346
Banavgifter 1 110 288 873 625
avgifter för ansökan om sjöfartsstöd 448 529
Summa intäkter av offentligrättslig verksamhet 1 506 974 1 210 500

Färja 73 997 79 749
Uthyrning av reservbroar 2 490 2 697
Utbildning 64 002 68 430
iT och teletjänster 364 034 455 169
Materialservice 1 016 459 1 343 078
elförsäljning 1 218 378 1 273 903
Fastighetsförvaltning 85 349 145 326
intäkter i större investeringsprojekt 1 231 430 1 612 758
Övrigt 1 322 211 1 067 444
Summa övriga ersättningar 5 378 350 6 048 554

Summa intäkter och övriga ersättningar 6 885 324 7 259 054

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande  
ersättningar som regleras i avgiftsförordningen (1992:191) 4 §:
Tidskrifter och andra publikationer 229 511
Konferenser och kurser 64 764 70 330
lokaler 62 691 66 345
Tjänsteexport 9 406 7 933

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader  
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Finansiella intäkter 
Räntekonto hos Riksgäldskontoret 76 599 85 494
Ränta på överlåtet konto från
affärsverket statens järnvägar 3 907 0
Övriga finansiella intäkter 18 306 32 610
Summa finansiella intäkter 98 813 118 104

Finansiella kostnader
Ränta lån i Riksgäldskontoret 761 517 518 840
Räntekonto hos Riksgäldskontoret 23 917 29 346
Finansiell avgift Botniabanan 0 295 030
Övriga finansiella kostnader 58 071 60 186
Summa finansiella kostnader 843 505 903 402

Not 4 Antal anställda och lönekostnader
tkr 2013-12-31 2012-12-31
antal tillsvidareanställda vid årets slut 6 313 6 239
varav män 4 004 3 965
varav kvinnor 2 309 2 274
lönekostnader 3 137 614 2 984 797

Ersättningar (lön och skattepliktiga förmåner) har  
utbetalats till följande personer utsedda av regeringen:
gunnar Malm, generaldirektör 1 767 1 659
Mats sjöstrand, styrelseordförande 101 101
Kent Johansson, styrelseledamot 50 50
sten nordin, styrelseledamot 50 50
Runar Brännlund, styrelseledamot 50 50
eva lindström, styrelseledamot fr.o.m. 2013-07 -01 25 -
Charlotte Wäreborn schultz, styrelseledamot fr.o.m. 2013-07 -01 25 -
Magnus Persson, styrelseledamot fr.o.m. 2013-07 -01 25 -
Karin Peedu, styrelseledamot fr.o.m. 2013-10-02 13 -
Johanna dillén, styrelseledamot fr.o.m. 2013-10-02 13 -
Marie Winslow andersson, styrelseledamot t.o.m. 2013-06-30 26 50
sören Belin, styrelseledamot t.o.m. 2013-06-30 25 50
Marie s arwidson, styrelseledamot t.o.m. 2012-06-30 - 25
Per Kågeson, styrelseledamot t.o.m. 2012-06-30 - 25
elvy söderström, styrelseledamot t.o.m. 2012-06-30 - 25

Not 5 Kostnader för lokaler
tkr 2013-12-31 2012-12-31

379 079 446 203

lokalkostnaderna för 2013 är 67 123 tkr lägre jämfört med 2012. orsaken är främst 
engångskostnader under 2012 beroende på lösen av hyreskontrakt och samlokalise-
ringskostnader.

Not 6 Övriga driftskostnader
tkr 2013-12-31 2012-12-31
summa kostnader för löpande  
verksamhet och investeringar 40 771 083 43 503 228
aktivering av kostnader för investering -20 648 713 -23 933 910
Kostnader för löpande verksamhet 20 122 370 19 569 317

Not 7  Avskrivningar och nedskrivningar  
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Avskrivningar
väg- och järnvägsanläggningar 8 042 832 7 441 803
Byggnader och markanläggningar 41 555 36 851
Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 900 7 409
Maskiner,  inventarier, transportmedel m.m. 169 454 156 448
immateriella anläggningstillgångar 45 801 49 444
Summa avskrivningar 8 315 541 7 691 956

Nedskrivningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 287 3 134
Maskiner, transportmedel och inventarier 48 086 160
immateriella anläggningstillgångar 0 23 010
Pågående investeringar 46 566 159 936
omsättningstillgångar 0 3 978
Summa nedskrivningar 94 940 190 218

Summa avskrivningar och nedskrivningar 8 410 481 7 882 173

Not 8 Intäkter av avgifter m.m. samt andra  
intäkter som inte disponeras av myndigheten 
tkr 2013-12-31 2012-12-31
ansökningsavgifter för transportdispenser,  
offentligrättsliga 23 543 23 891
eU -bidrag till Transeuropeiska nätverk, Ten 393 448 211 909
Summa 416 990 235 800

Not 9 Avsättning till/upplösning av  
fonder m.m. för transfereringsändamål
tkr 2013-12-31 2012-12-31
inbetalningar under året -5 081 -8 033
Årets ränteintäkter -262 -431
Transfereringar 7 982 10 861
Avsättning till/upplösning av fonder 2 638 2 397

Not 10 Transfereringar 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Medel från näringslivet 0 200
Medel från kommuner 86 469 0
Medel från eU 520 0
Medel från övriga 288 124 348 343
Summa erhållna medel 375 114  348 543

Medel från kommuner avser medfinansiering av Trafikverkets utbetalda bidrag
för investering i farleder och hamnar. Medel från övriga avser främst medel
från kommuner och regionförbund i västsverige för medfinansiering av
Trafikverkets utbetalda bidrag för investeringar i kollektivtrafik och
kommunala anläggningar i samband med avtalen om västsvenska paketet.

Lämnade bidrag
tkr 2013-12-31 2012-12-31
statliga myndigheter/internationella organisationer 124 835 44 257
statliga bolag/affärsverk 426 439 69 931
Kommuner 1 534 070 1 485 458
Privata och kommunala företag/organisationer 1 097 726 1 058 012
organisationer/ideella föreningar 78 566 70 120
enskilda vägar 1 068 664 1 063 219
Övriga 761 3 248
Summa lämnade bidrag 4 331 062 3 794 246

Bidrag till statliga bolag och affärsverk avser främst investeringar i farleder
och hamnar. Bidragen till kommuner avser främst investeringar i kollektivtrafik
samt investeringar i kommunala vägar och spårvägar.
Bidrag till privata och kommunala företag avser främst drift av flygplatser,
färjeleder samt inlandsbanan.
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Not 11 Årets kapitalförändring  
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Resultat externa uppdrag1 69 863 113 166
Resultat offentligrättslig verksamhet 29 058 24 975
Resultat väganläggningar svinesundsförbindelsen 41 681 26 427
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 140 602 164 568

Bidrag för investeringar,  
järnvägs- och väganläggningar 2 197 973 2 185 183
Summa bidragsfinansierade investeringar 2 197 973 2 185 183

anslagstilldelning för amortering avseende  
lånefinansierade  järnvägsanläggningar 131 235 99 396

anslagstilldelning för amortering,  
lånefinansierade broar väg 12 795 12 795

anslagstilldelning för amortering, Botniabanan 428 669 428 669

anslagstilldelning för amortering avseende 
 lånefinansierade väganläggningar 240 000 108 000

anslagstilldelning för periodiserad bidragskostnad, 
Trafikavtal 0 10 769

anslagstilldelning för amortering, Tullstation, svinesund 15 000 0

Summa anslagsfinansierade amorteringar och
periodiserad bidragskostnad 827 699 659 629

Resultat från andelar i hel- och delägda företag -196 919 -3 7 23
Ränta betalningsutfästelse hel- och delägda företag -42 626 -44 840
av- och nedskrivningar av anslags- och
externfinansierade järnvägs- och väganläggningar 2 -7 921 234 -7 435 7 26
Kapitalförändring avseende avveckling av
affärsverket statens järnvägar 20 512 0
Summa övrigt -8 140 267 -7 484 289

Summa totalt -4 973 993 -4 474 911

1den externa uppdragsverksamheten bedrivs inom iT, Järnvägsskolan,
Materialservice, Färjerederiet, Förvaltning av järnvägsfordon och Förarprov
2avskrivning för väganläggningen svinesundsförbindelsen 7 608 tkr (22 801 tkr),
redovisas inom posten ”Resultat väganläggningar svinesundsförbindelsen”. den 
låga avskrivningskostnaden år 2013 beror på att avskrivningar som felaktigt
belastat svinesundsförbindelsen sedan år 2005 har rättats under år 2013.

Not 13 Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom

Väg Järnväg
Byggnader och  

markanläggningar Mark Summa
tkr 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
ingående anskaffningsvärde 186 299 507 175 121 615 158 284 086 140 579 914 1 278 539 1 210 223 667 358 578 182 346 529 490 317 489 935
Årets anskaffning 0 0 0 0 418 259 177 826 92 905 178 244 93 164
Årets färdigställande från 
pågående investering 4 050 860 11 177 892 15 893 855 17 705 872 135 910 84 488 0 0 20 080 625 28 968 251
Försäljning/utrangering 0 0 0 -1 700 -25 820 -16 431 -13 635 -3 729 -39 455 -21 860
Utgående anskaffningsvärde 190 350 367 186 299 507 174 177 941 158 284 086 1 389 047 1 278 539 831 549 667 358 366 748 904 346 529 490

ingående avskrivningar -71 110 431 -66 941 123 -46 373 169 -43 101 828 -673 104 -652 417 0 0
-118 156 

704
-110 695 

368
Årets avskrivningar -4 356 003 -4 169 412 -3 272 391 -3 272 391 -41 555 -36 851 0 0 -8 084 387 -7 478 655
Försäljning/utrangering 0 105 0 1 050 23 013 16 164 0 0 23 013 17 318

Ackumulerad  avskrivning -75 466 433 -71 110 431 -50 059 999 -46 373 169 -691 646 -673 104 0 0
-126 218 

078
-118 156 

704

Planenligt restvärde 114 883 934 115 189 076 124 117 942 111 910 917 697 401 605 435 831 549 667 358 240 530 826 228 372 787

Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar ingår i posten järnvägsanläggningar. anskaffningsvärde för eldriftsanläggningarna är 310 887 tkr och ackumulerade 
avskrivningar uppgår till 252 436 tkr. Beträffande leasingskuld, se not 28.

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar
tkr 2013-12-31 2012-12-31
ingående anskaffningsvärde 285 186 275 857
Årets anskaffning 660 22 306
Årets färdigställande från pågående investering 43 228 16 076
Försäljning/utrangering 0 -29 054
Utgående anskaffningsvärde 329 073 285 186

ingående avskrivningar -201 502 -158 101
Årets avskrivningar -45 801 -49 444
Försäljning/utrangering 0 6 043
Ackumulerad  avskrivning -247 302 -201 502

Planenligt restvärde 81 771 83 684

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning

0 -23 010

Pågående immateriella anläggningstillgångar
ingående pågående anläggning 81 418 69 845
Årets anskaffning 27 874 27 833
omklassificering till färdig anläggning -43 228 -16 076
nedskrivning av pågående investering -1 141 -184
Utgående anskaffningsvärde 64 924 81 418

Summa 146 695 165 102
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Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet
tkr 2013-12-31 2012-12-31
ingående anskaffningsvärde 107 746 75 404
Årets anskaffning 785 0
Årets färdigställande från pågående investering 47 142 34 376
Försäljning/utrangering -4 858 -2 034
Utgående anskaffningsvärde 150 815 107 746

ingående avskrivningar -39 922 -32 513
Årets avskrivningar -15 900 -7 409
Försäljning/utrangering 3 471 0
Ackumulerad  avskrivning -52 351 -39 922

ingående nedskrivningar -1 101 0
Årets nedskrivningar -287 -1 101
Försäljning/utrangering 1 388 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -1 101

Planenligt restvärde 98 464 66 723

Årets nedskrivningar i samband  
med utrangering/försäljning -287 -2 034

Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet
ingående pågående anläggning 26 481 11 357
Årets anskaffning 30 292 51 465
omklassificering till färdig anläggning -47 142 -34 376
nedskrivning av pågående investering -1 066 -1 965
Utgående anskaffningsvärde 8 565 26 481

Summa 107 029 93 205

Not 15 Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.
tkr 2013-12-31 2012-12-31
ingående anskaffningsvärde 3 344 387 2 828 469
Årets anskaffning 58 873 61 343
Årets färdigställande från pågående investering 90 507 23 076
Försäljning/utrangering -273 253 -22 616
Utgående anskaffningsvärde 3 220 513 2 890 272

ingående avskrivningar -2 539 126 -2 063 778
Årets avskrivningar -169 454 -156 448
Försäljning/utrangering 202 508 22 328
Ackumulerad  avskrivning -2 506 072 -2 197 899

ingående nedskrivningar -3 594 -3 435
Årets nedskrivningar -48 046 -160

48 246 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 435 -3 594

Planenligt restvärde 711 007 688 779

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning -48 086 0

i ingående anskaffningsvärde 2013 ingår övertagna tillgångar från affärsverket sta-
tens järnvägar med 454 115 tkr. i ingående avskrivningar ingår övertagna avskriv-
ningar med 341 228 tkr. dessa värden ingick inte i utgående anskaffningsvärde 
respektive ackumulerad avskrivning 2012.

Not 16 Pågående nyanläggningar

Väganläggningar Järnvägsanläggningar

Maskiner, inventarier, 
transport medel, byggnader 

och markanläggningar Summa
tkr 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31
ingående anskaffningsvärde 29 533 582 29 115 998 50 921 211 56 762 417 380 680 212 870 80 835 473 86 091 284
Årets anskaffning 9 818 429 11 596 286 10 267 320 12 022 531 332 629 237 907 20 416 377 23 856 724
Försäljning/utrangering 0 0 0 -1 024 0 -110 0 -1 134
omklassificering till färdig anläggning -4 050 860 -11 177 892 -15 893 855 -17 705 872 -226 417 -107 564 -20 171 132 -28 991 328
nedskrivning av pågående investering -25 779 -809 -16 689 -156 842 -1 892 -134 -44 360 -157 786
Utgående anskaffningsvärde 35 273 372 29 533 582 45 277 987 50 921 211 485 000 342 969 81 036 359 80 797 762

i ingående anskaffningsvärde 2013 ingår övertagna tillgångar från affärsverket statens järnvägar med 37 711 tkr.  
dessa värden ingick inte i utgående anskaffningsvärde 2012.

Not 17 Resultat och andelar i hel- och delägda företag
swedish national Road Consulting aB (sweroad) ägs av staten och förvaltas till 
100 procent av Trafikverket. svensk-danska Broförbindelsen svedaB aktiebolag 
(svedaB) ägs av staten. aktierna innehas och förvaltas till 100 procent
av regeringskansliet. För kapitaltäckningsgarantin till svedaB ansvarar Trafikver-
ket för 100 procent. aktieägartillskott till svedaB för år 2013 uppgår till 195 998 
tkr. se även not 31.

tkr 2013-12-31 2012-12-31
Andelar och aktieägartillskott
i helägda företag

Andel av resultat/-
Aktieägartillskott

andel av resultat/-
aktieägartillskott

sweRoad -921 -3 723
svedaB -195 998 0
Summa -196 919 -3 723

andelarna har värderats utifrån bokslut för år 2013.  
Under 2013 har ingen utdelning erhållits.
aktieköpen i sweroad har finansierats med anslag till väghållningen.
aktieägartillskott till svedaB har beräknats utifrån bokslut för år 2013.

Not 18 Varulager och förråd
tkr 2013-12-31 2012-12-31
lager hos Materialservice 571 083 644 208
Övrigt lager 2 044 13 099

573 128 657 306

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

Not 19 Övriga fordringar
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Broavgifter svinesund 6 967 13 872
Fordran på leverantörer 18 156 47 477
Övriga fordringar 4 972 3 785
Summa 30 095 65 134

Specifikation av innehav av  
andelar i helägda företag

Antal  
andelar

Andelar  
i %

Anskaffnings-
värde, tkr

Nominellt  
värde, kr

2013-12-31
Bokfört värde, 
tkr

2012-12-31
Bokfört värde, 
tkr

swedish national Road  Consulting  
aktiebolag, 556224-1652, solna 2 000 100 16 000 100 13 715 14 636

Tunnelpersonalen i Malmö aB,  
556553-0234, Malmö 0 25
Summa 13 715 14 661
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Not 21 Avräkning med statsverket
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Uppbörd
ingående balans -618 -888
Redovisat mot inkomsttitel (-) -416 990 -235 800
Uppbördsmedel som betalats  
till icke räntebärande flöde (+) 417 049 236 070
Fordringar/Skulder avseende Uppbörd -559 -618

Anslag i icke räntebärande flöde
ingående balans 20 917
Redovisat mot anslag (+) 2 365 094 2 170 315
Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
som betalats till icke räntebärande flöde (-) -2 365 082 -2 171 212
Fordringar/skulder avseende anslag i icke 
 räntebärande flöde 32 20

Anslag i räntebärande flöde
ingående balans 216 912 -1 062 466
Redovisat mot anslag (+) 38 269 932 37 910 720
anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -39 088 395 -36 631 342
Fordringar/skulder avseende anslag  
i räntebärande flöde -601 551 216 912

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
ingående balans 36 303 -18 810

inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 435 100 283 430
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -2 108 247 -2 163 458
Betalningar hänförbara till  
anslag och inkomsttitlar (+/-) 1 948 033 1 935 141
Saldo 274 886 55 113

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 311 189 36 303

Summa avräkning med statsverket -290 889 252 617

Not 22 Räntekonto och övriga tillgodohavanden i 
Riksgäldskontoret
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Behållning räntekonto 7 508 654 6 425 029
Övriga tillgodohavanden 358 622 0

Not 23 Myndighetskapital
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Statskapital
ingående balans 270 505 706 258 166 368
Tillförda anslagsmedel för investering 16 105 900 17 497 378
svinesundsförbindelse 31 232 0
Överfört statskapital från statens konstråd 0 198
externt tillförda medel föregående år 2 185 183 1 171 728
Kapitalförändring föregående år exklusive  
externt tillförda medel -6 786 867 -6 329 965
Summa 282 041 154 270 505 706

Resultatandelar i hel- och delägda företag
ingående balans -1 956 470 -1 901 152
Resultat föregående år hel- och delägda företag -3 723 -4 323
Ränta föregående år hel- och delägda företag -44 840 -50 995
Summa -2 005 033 -1 956 470

Balanserad kapitalförändring 2013-12-31 Justering

Föregående 
års kapital-
förändring 2012-12-31

Balanserat resultat  
externa uppdrag 311 370 113 166 198 204
Balanserat resultat 
 offentligrättslig verksamhet 51 518 24 975 26 543
Balanserad utdelning hel-  
och delägda företag 13 798 0 13 798
Balanserat resultat väganlägg-
ningar svinesundsförbindelsen 64 139 -31 232 26 427 68 943
Balanserat resultat affärsverket 
statens järnvägar 479 075 479 075 0 0
Balanserad kapitalförändring 
Rikstrafiken 0 10 768 -10 768
Balanserat resultat räntekonto 46 273 0 46 273
Balanserat resultat av stock-
holms och göteborgsprojekten 387 0 387
Summa 966 559 447 843 175 336 343 380

Justering beror på övertaget positivt balanserat resultat från affärsverket statens 
järnvägar, samt att avskrivningar och amorteringar på svinesundsförbindelsen 
fram t.o.m. år 2012 har överförts till statskapitalet.

Not 20 Periodavgränsningsposter
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Förutbetalda kostnader avseende
Förutbetalda hyreskostnader 57 366 57 482
ersättning trafikavtal järnvägstrafik 18 462 0
ersättning till Öresundsbrokonsortiet 24 438 0
Bidrag till inlandsbanan  32 250  30 750
Projekt Citybanan 92 785  96 934
Projekt norra länken 20 378 63
operativ telefoni, licenser m.m. 7 554 0
Reinvestering spårbyten 16 060 0
Övriga förutbetalda kostnader 88 672 93 417
Summa 357 965 278 647

Upplupna bidragsintäkter avseende
investeringar järnväg 241 784 229 101
investeringar väg  394 999 821 117
Övriga upplupna bidragsintäkter 96 499 14 456
Summa 733 282 1 064 674

Övriga upplupna intäkter avseende
elförsäljning 92 544 93 985
Banavgifter 7 503 8 000
Projekt norra länken 89 365 81 051
skaderegleering enligt trafikeringsavtal 42 599 10 316
Övriga upplupna intäkter 73 763 111 986
Summa 305 774 305 338

Summa periodavgränsningsposter 1 397 021 1 648 659

Not 24 Fonder
tkr 2013-12-31 2012-12-31
ingående balans 28 339 30 736
Årets förändring -2 638 -2 397
Utgående balans 25 701 28 339

Årets förändring specificeras i not 9

Not 25 Avsättningar för pensioner
i posten avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ingår de åtaganden 
som Trafikverket har för utbetalning av förtida pensioner. det återstående åtagan-
det vid årets slut har beräknats till 66,7 miljoner kronor enligt nedan.

tkr 2013-12-31 2012-12-31
ingående avsättning 70 843 83 541
Årets pensionskostnad 29 823 31 566
Årets pensionsutbetalningar -33 926 -44 264
Utgående avsättning 66 741 70 843

Not 26 Övriga avsättningar
tkr 2013-12-31 2012-12-31
avsättning för miljöåtgärder 433 775 418 619
avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter 
m.m. 1 000 5 689
avsättning för åtgärdande av  
 brister i slutbesiktning av järnvägsanläggningar 39 459 49 070
avsättning för personalanpassningar m.m. 69 576 45 947
avsättning för skadestånd 550 493 554 089
avsättning för tomställda hyrda lokaler 0 1 705
Summa övriga avsättningar 1 094 303 1 075 119

Beviljad räntekontokredit på räntekontot i Riksgäldskontoret är 3 731 000 tusen kronor.
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 2013 består av inlåningskonto överlåtet 
från affärsverket statens järnvägar.
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Not 27  Lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret
tkr 2013-12-31 2012-12-31
lån vid årets början 41 717 934 20 985 819
Under året upptagna lån 5 067 464 22 899 078
Årets amorteringar -3 044 464 -2 166 963
Lån vid årets slut 43 740 934 41 717 934

Lån upptagna för finansiering av
–väganläggningar (enl. 7 kap 6 § budgetlagen) 6 982 001 7 509 796
–Järnvägsanläggningar (enl. 7 kap 6 § budgetlagen) 34 259 241 32 157 910
–Övriga anläggningstillgångar  
(enl. 7 kap 1 § budgetlagen) 2 499 692 2 050 228

43 740 934 41 717 934
Beviljad låneram
–anläggningstillgångar (enl. 7 kap 1 § budgetlagen) 3 600 000 2 900 000
–Övriga krediter (enl. 7 kap 6 § budgetlagen) 44 578 000 41 450 000

Not 28 Övriga lån
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Förskotteringar väginvesteringar 481 421 807 990
Förskotteringar järnvägsinvesteringar 610 960 715 239
Summa övriga lån 1 092 381 1 523 229

Not 29 Övriga skulder
tkr 2013-12-31 2012-12-31
skulder finansiell leasing 78 963 90 087
innehållna garantibelopp 1 098 242 1 121 753
Betalningsutfästelse svedaB 2 258 790 2 020 166
Övrigt 119 481 128 993
Summa 3 555 475 3 360 998

skulder för finansiell leasing avser hyra av matarledningar och förfaller
till betalning enligt följande:

År
2014 11 478
2015–2018 48 489
2018–2025 18 996
Summa 78 963

Not 30 Periodavgränsningsposter
tkr 2013-12-31 2012-12-31
Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner exkl. sociala avgifter 255 270 236 204
Upplupna personalrelaterade kostnader 222 998 220 026
Upplupna utgiftsräntor 196 942 136 684
Upplupna kostnader för marklösen 408 357 452 100
Upplupna kostnader, investeringar i väg 396 286 486 642
Upplupna kostnader, investeringar i järnväg 412 161 512 347
Upplupna kostnader, drift och underhåll väg 120 518 183 244
Upplupna kostnader, drift och underhåll järnväg 71 452 120 158
Övriga upplupna kostnader 225 769 202 636
Summa 2 309 753 2 550 041

Oförbrukade bidrag
oförbrukade bidrag, inomstatliga 8 418 3 508
oförbrukade bidrag, utomstatliga 25 209 135 570
Summa 33 627 139 078

Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresinkomster 42 411 50 713
Förutbetalda intäkter, investering 6 168 4 633
Förutbetalda intäkter, underhåll 5 069 50 713
Övriga förutbetalda intäkter 5 147 7 499
Summa 58 795 58 213

Summa periodavgränsningsposter 2 402 175 2 747 332

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

Not 31 Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
ansvarsförbindelse enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket:

Trafikverket ska enligt 7 § svara för avhjälpande enligt 10 kap. miljöbalken i 
de fall staten har ett ansvar för avhjälpande till följd av den flygplatsverksamhet 
som bedrivits av luftfartsverket och den verksamhet som bedrivits av vägverket, 
Banverket och statens järnvägar. Trafikverket har genom avtal med svevia aB 
(f.d. vägverket Produktion), organisationsnummer 5567 68-9848, begränsat 
risken för frivilliga saneringsarbeten till 20 000 tkr per år. Trafikverket ska svara för 
handläggning av krav kopplade till statens miljögaranti i avtalet om bolagisering av 
statens järnvägar.
ansvarsförbindelser enligt regleringsbrev för budgetår 2013:

enligt punkt 4.1 villkor för anslag 1:2 ap. 10.2, får Trafikverket använda delposten 
10.2 för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom trans-
portområdet. enligt punkt 5 har Trafikverket för statens räkning oåterkalleligen 
förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till svensk-
danska Broförbindelsen svedaB aktiebolag (svedaB), organisations nummer 
556432-9083, för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det re-
gistrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när 
så erfordras utställa en betalningsutfästelse till svedaB motsvarande erforderligt 
aktieägartillskott. vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse 
till svedaB motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser. acku-
mulerad betalningsutfästelse uppgår till 2 258 7 90 tkr (2 020 166 tkr), varav årets 
ränta på ackumulerad betalningsutfästelse uppgår till 42 626 tkr (44 840 tkr).

enligt punkt 5 har Trafikverket utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till arlanda-
banan infrastructure aB, organisations nummer 556481-2385. ett infriande av 
kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv 
och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får 
debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

Not 32 Ingående överföringsbelopp
enligt regeringsbeslut 2012-12-18:
-  disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:2 ap.1, 1:6 ap.1, ap.3, 1:7 ap.1 

och 1:15 ap.1.
-  disponeras inte anslagsbehållning utöver 3% för anslag 1:1 ap.12 och ap.13,  

1:2 ap.8.1 och ap.11, 1:3 ap.2.
-  för anslag 1:1 ap.14 och ap.16, 1:2 ap.9 och ap.10, 1:10 ap.5, 1:11 ap.3 och ap.6, 

1:14 ap.1 och ap.2 disponeras hela anslagsbehållningen.

Not 33 Förändring i årets tilldelning
enligt regeringsbeslut 2012-12-18 har överskott på anslagsposter som domstols-
verket och Transportstyrelsen disponerat överförts till Trafikverket enligt nedan:

tkr
anslag 1:11 ap.6 183 240
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Not 37 Drift, kostnader
tkr 2013-12-31 2012-12-31
verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -34 640 094 -33 345 107
Justering för ej likviditetspåverkande poster
–avskrivningar och nedskrivningar  
anläggningstillgångar 8 410 481 7 882 173
–realisationsförlust vid avyttring  
av anläggningstillgångar 8 485 2 061
Summa likviditetspåverkande kostnader -26 221 128 -25 460 873

Not 38 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr 2013-12-31 2012-12-31
intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 
resultaträkningen 6 885 324 7 259 054
Justering för ej likviditetspåverkande poster
 - realisationsvinst vid avyttring av anläggnings-
tillgångar -28 095 -79 295
Summa likviditetspåverkande intäkter 6 857 229 7 179 759

Not 39 Erhållna bidrag för drift och investeringar
tkr 2013-12-31 2012-12-31
drift 104 640 163 848
investeringar 2 197 973 2 185 183
Summa erhållna bidrag för drift och investeringar 2 302 613 2 349 031

Not 34 Utgående överföringsbelopp
Utnyttjandet av anslagskredit för samtliga anslagsposter ligger inom tillgänligt 
kreditutrymme. Redovisade utgående överföringsbelopp innebär ett nyttjande av 
disponibla anslagskrediter enligt följande. 

tkr
Anslag

Disponibel 
 anslagskredit

Utnyttjad 
 anslagskredit Överföringsbelopp

1:1 ap.12 9 480 8 830
1:1 ap.13 4 680 9 271
1:1 ap.14.1 106 100 61 085
1:1 ap.14.2 0 93 157
1:1 ap.16* 2 067 220 1 447 038
1:2 ap.1 0 6 000
1:2 ap.8.1 159 2 735
1:2 ap.9 41 700 29 062
1:2 ap.10* 1 465 195 -338 480 0
1:2 ap.11 3 210 170
1:3 ap.2 41 463 56 963
1:6 ap.1 0 36
1:6 ap.3 210 1
1:7 ap.1 83 100 20 662
1:10 ap.5 34 850 263 984
1:11 ap.3 4 000 15 321
1:11 ap.6 0 960 985
1:14 ap.1 7 300 44 174
1:14 ap.2 0 0
1:15 ap.1 0 2 547
Summa 3 868 667 -338 480 3 022 022

* 1 :1 ap.1 6 och 1 :2 ap.10 enskilda poster

ap.16.1 547 700 -864 001
ap.16.2 287 400 556 520
ap.16.3 1 014 120 1 188 310
ap.16.4 39 200 395 857
ap.16.5 178 800 170 352

2 067 220 1 447 038

ap.10.1 561 200 -407 539
ap.10.2 701 295 -396 688
ap.10.3 202 700 465 747

1 465 195 -338 480

Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 14 respektive 
16 under anslag 1:1 samt anslagsposten 10 under anslag 1:2 med den fördelning 
på delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten 
för respektive anslagspost överskrids.

Not 35 Bidrag till Transeuropeiska nätverk
Följande bidrag från eU har utbetalats till Trafikverket för finansiering av projekt 
inom området Transeuropeiska nätverk.

tkr 2013-12-31 2012-12-31
Byggande av norra länken, stockholm 27 052 38 926
Byggande av Citytunneln, Malmö 0 26 072
ombyggnad av Malmö central 0 20 057
studier avseende infrastruktur i Östersjöregionen, 
Baltic Transport 2 085 0
Byggande för slutförande av Haparandabanan 12 674 0
Uppgradering av system för sjötransporter, göteborgs 
hamn 0 27 361
Projekt för intelligent Transport systems (iTs), 
easyWay 0 4 579
Byggande av vägförbindelse e20–e6 inklusive ny bro, 
göteborg 0 51 423
Uppgradering av väg e6, Trelleborg–vellinge 22 925 0
studier och byggande av dubbelspårig järnväg, gävle–sunds-
vall 0 15 795
säkerhetstudier (tunnel) avseende Förbifart stockholm 0 6 062
Projektering av västlänken, göteborg 0 21 634
införande av systemstandard eRTMs i sverige 11 922 0
Byggande av bangård vid Rosersberg kombiterminal 13 183 0
Byggande av järnvägsbro (Marieholm) till göteborgs 
hamn 10 038 0
studier för utbyggnad till fyrspårstandard mellan  
Flackarp och arlöv 15 497 0
Bidrag till fordonsägare för eRTMs ombord-utrustning 19 019 0
Uppgradering av hamninfrastruktur, luleå hamn 940 0
slutförande av järnvägstunnel, Hallandsåsen 260 17 
8 0 260 178 0
Summa redovisat mot inkomsttitel 395 513 211 909
  
anslaget 1:10 Från eU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk har 
år 2013 avräknats med totalt 393 447 tkr. av tidigare erhållna bidrag avseende 
uppgradering av väg e6 Trelleborg-vellinge har under året 2 066 tkr återbetalats 
till eU innebärande en avvikelse med samma belopp mellan årets anslagsavräkning 
respektive årets redovisning mot inkomsttitel.

Not 36 Kommentarer till anslagsutfall

tkr 
Anslagspost

Avvikelse årets 
tilldelning – årets 

nettokostnader1

avvikelse
%

1:1 16.1 Investeringar i nationell plan avvikelse (ram) -649 915 -12 %
genomförandet av pågående investeringar enligt en  
effektiv produktionstakt gör att nettokostnaden  
överstiger tilldelade medel.

1:1 16.2 Investeringar i regional plan (ram) 260 793 9 %
Tidsförskjutningar i planeringsprocessen.

1:1 16.3 Drift och underhåll (ram) 229 481 2 %
lägre kostnad beror på att behovet av felavhjälpande 
åtgärder varit mindre än beräknat.

1:1 16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar 81 290 21 %
lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

1:1 16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (ram) 198 810 11 %
Tidsförskjutning på grund av ökade krav i planprocess.

1:2 1 Lagfartskostnader 6 000 100 %
Tilldelade medel har inte nyttjats under året

1:2 8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram) 2 579 49 %
lägre kostnad på grund minskad ärendevolym.

1:2 10.1 Investering i nationell plan (ram) 195 213 3 %
verksamhet planerades för att reducera ingående  
kreditutnyttjande.

1:2 10.2 Drift, underhåll och trafikledning (ram) 615 482 7 %
av extra anslagstilldelning under året har cirka 600 
miljoner kronor använts för att reglera tidigare kredit-
utnyttjande.

1:2 10.3 Räntor och återbetalning av lån (ram) -443 522 -54 %
lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge. 
anslagsmedel omfördelas under året.

1:10 5 EU-stöd, TEN (ram) -44 948 -13 %
lägre utfall som följd av senarelagda bidragsutbetal-
ningar från eU.

1:11  3 Trängselskatt: Admin - del till Trafikverket 3 944 10 %
Årskostnaden har ännu inte nått upp till tidigare planerad nivå.

1:11  6 Trängselskatt Stockholm - överskott tr.skatt 
del till Trafikverket (ram) 225 352 31 %
Medel som tillkommit under året har inte förbrukats 
under året men kommer att att behövas i projektet 
under kommande år.

1:14 1 Trängselskatt: Admin - del till Trafikverket 44 174 61 %
Årskostnaden har ännu inte nått upp till tidigare  
planerad nivå.

1:15 1 Avveckling av SJ - del till Trafikverket 2 547 22 %
nettokostnaden för avvecklingen av affärsverket  
statens järnvägar har kunnat begränsas.

1) Årets tilldelning defineras som årets tilldelning enligt regleringsbrev inklusive  
omdisponerade anslagsbelopp.
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Årsredovisningens undertecknande
Borlänge den 18 februari 2014

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Mats Sjöstrand Gunnar Malm Runar Brännlund
Ordförande Generaldirektör 

Johanna Dillén Kent Johansson Eva Lindström

Sten Nordin Karin Peedu Magnus Persson

Charlotte Wärneborn Schultz

Not 40 Samband mellan Resultatredovisning och Finansiell redovisning
Verk-

samhets
volym

Resultaträkning Balansräkning

Verksamhet Transferering Investeringar

tabell 17 Kontanter intäkter intäkter 
av bidrag

intäkter 
av bidrag 
till inves-
teringar

intäkter 
av anslag

lämnade 
bidrag

Medel 
från 

övriga

anslag aktive-
rat

anslag lån

Planerng av transportsystemet 
tabell 19 

770 740  14 3 723 31 1 30

effektivare användning av trans-
portsystemet, tabell 21 

902 769 403 2 393  133  133

Underhåll, tabell 25 16 445 14 118 1 353 25 4 12 740 82 82 2 245 1 953 288

Trafikledning, trafikinformation 
och övrig drift, tabell 29 

2 592 2 591 37 1 2 553 1 1 

om- och nybyggnadsåtgärder 
tabell 30 

21 089 2 935 2 042 54 2 194 839 307 307 17 847 14 153 1 
500

Utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering, tabell 42 

4 173 406  406 3 767 86 3 681

Uppdragsverksamhet tabell 17 2 861 2 861 2 930

styrning och stöd tabell 17 1 067 1 064 15 14 1 036 3 3

Total verksamhet 49 899 25 484 6 794 99 2 198 18 690 4 323 87 4 236 20 092 16 106 1 788

Övrigt som påverkar resultaträkningen

avskrivning väg- och järnvägsanläggningar 7 932 10

anslagstilldelning för amortering avseende 
lånefinansierade  väg- och järnvägsanlägg-
ningar

828

Finansiella kostnader och intäkter 1 149 93 6 1 050 283 -283

vägavgifter svinesundsförbindelsen 41 82

skyltfonden 8 8

Resultat fr aktier och andelarsamt räntekostna-
der för intresseföretag svedaB och sweroad

240

avveckling av affärsverket statens järnvägar 9 9

Kapitalförändring avseende avveckling av 
affärsverket statens järnvägar

-17 4

Summa övrigt 9 353 190 6 1 886 8 291 -283

Totalt 34 837 6 984 105 2 198 20 576 4 331 378 3 953

Årets kapitalförändring -4 974



Revisionsberättelse  
för Trafikverket 
Rapport om årsredovisningen
Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Trafikverket för 2013, daterad 2014-02-18. 

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

Revisorns ansvar
Riksrevisionens ansvar är att uttala sig om årsredovisningen på grundval av sin revision. 
Riksrevisionen har utfört revisionen enligt International Standards of Supreme Audit 
Institutions för finansiell revision. Denna standard kräver att Riksrevisionen följer  
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att  
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och  
annan information i årsredovisningen samt om ledningen i sin förvaltning följer tillämpliga 
föreskrifter och särskilda beslut. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa  
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av  
den interna styrningen och kontrollen som är relevanta för hur myndigheten upprättar  
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild. Syftet är att utforma granskningsåtgärder  
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte att göra ett uttalande  
om effektiviteten i myndighetens interna styrning och kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av  
rimligheten i myndighetsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Riksrevisionen anser att de revisionsbevis som har inhämtats är tillräckliga och  
ändamålsenliga som grund för uttalandet. 

Uttalande
Enligt Riksrevisionens uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga avseenden  
rättvisande bild av Trafikverkets finansiella ställning per den 31 december 2013 och av  
dess resultat och finansiering för året enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och övriga beslut för myndigheten.

Ansvarig revisor Leif Lundin har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Anita Nilsson har 
varit föredragande.

Leif Lundin     Anita Nilsson 
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Styrelse

1. Mats Sjöstrand
Ordförande, f.d. generaldirektör,
ordförande i styrelsen för SIDA,
ordförande i styrelsen för Sveri-
ges författarfond, ordförande i 
styrelsen för Högskolan i Gävle, 
styrelseledamot i Arbetsför-
medlingen 

2. Gunnar Malm
Trafikverkets generaldirektör
ordförande i Malm & Partners AB,
ordförande i Malm & Partners HB,
ordförande i European Infrastruc-
ture Managers (EIM), ledamot 
i styrelsen för Conference of 
European Directors of Roads 
(CEDR), ledamot i Internationella 
järnvägsunionens europeiska 
styrelse, ledamot i styrelsen för 
AB Svensk Bilprovning

3. Runar Brännlund
Professor i nationalekonomi, 
Umeå universitet, ledamot i 
Forskningsrådet Formas styrelse
ordförande i Konjunkturinstitu-
tets Vetenskapliga råd i miljö-
ekonomi, ersättare i styrelsen 
för Handelshögskolan, Umeå 
universitet

4. Johanna Dillén
Stadsbyggnadschef, Täby 
kommun

5. Kent Johansson
Ledamot i Europaparlamentet
ordförande i Johansson Sweden 
Consulting AB, ordförande i 
Rörelsefolkhögskolornas intres-
seorganisation

6. Eva Lindström
F.d. riksrevisor, ordförande i 
Myndigheten för vårdanalys,
vice ordförande i Finanspolitiska 
rådet, ledamot i Finansinspek-
tionens styrelse, ledamot i 

Nationalmuseums insynsråd,
ordförande i Eva Lindström 
Consulting AB

7. Sten Nordin
Finansborgarråd och ordförande 
i kommunstyrelsen, Stockholms 
stad, ordförande i Krislednings-
nämnden, ordförande i Stock-
holms stadshus AB, ordförande i 
Mässfastigheter i Stockholm AB, 
ordförande i Stockholmsmässan 
AB, ordförande i styrelsen Stock-
holmsregionens Europaförening,
vice ordförande i Stiftelsen Elec-
trum, ledamot i direktionen för 
Handelshögskolan Stockholm
ledamot i Sveriges kommuner 
och landsting, ersättare i Kungs-
trädgårdens park & evenemang 
AB

8. Karin Peedu
Tillförordnad avdelningschef, 
Stockholms läns landsting,
medlem i Konkurrensverkets råd 
för upphandlingsfrågor

9. Magnus Persson
Regiondirektör, Region Örebro

10. Charlotte Wäreborn Schultz
Verkställande direktör X2 
Kollektivtrafik AB, ordförande i 
Resekortet i Sverige AB, ordfö-
rande i The Service and Market 
Oriented Transport Research 
Group, SAMOT, Karlstads 
universitet, ledamot i European 
Union Committee, UITP,
ledamot i European Executive 
Committee, UITP, ledamot i 
Södersjukhuset, Stockholms 
läns landsting

11. Charlotta Lindmark
Styrelsens sekreterare
chefsjurist, Trafikverket. 

Sören Belin
(i styrelsen till och med 30 juni 
2013), f.d. VD Green Cargo
styrelseledamot Connecta AB
styrelseledamot i RoadCargo AB

Marie Winslow Andersson
(i styrelsen till och med 30 juni 
2013), chef för hållbar utveck-
ling, Svenska retursystem AB

Personalrepresentanter

12. Charlotte Olsson
SEKO

13. Airi Aspman Larsson
ST

14. Christina Eklööf
Saco

5. 1. 

6. 

2. 

7. 

3. 

8. 

4. 

9. 10. 

11. 12. 13. 14. 
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Direktion

1. Gunnar Malm
Generaldirektör

2. Caroline Ottoson
Chef för verksamhetsområde 
Trafikledning, ställföreträdande 
generaldirektör

3. Wiveca Dahl
Chef för den centrala funktionen 
Personal

4. Stefan Engdahl
Chef för verksamhetsområde 
Investering

5. Bo Friberg
Chef för den centrala funktionen 
Ekonomi och styrning

6. Christer Hårrskog
Chef för den centrala funktionen 
Kommunikation och informa-
tionshantering

7. Charlotta Lindmark
Chefsjurist, chef för den  
centrala funktionen Juridik  
och planprövning

8. Katarina Norén
Chef för den centrala funktionen 
Inköp och logistik

9. Mathias Persson
Chef för den centrala  
funktionen IT

10. Jan Pettersson
Chef för verksamhetsområde 
Underhåll 

11. Per Sjöstrand
Chef för verksamhetsområde 
Stora projekt

12. Torbjörn Suneson
Chef för verksamhetsområde 
Samhälle

13. Agneta Wargsjö
Chef för den centrala funktionen 
Strategisk utveckling

1. 

6. 

11. 

2. 

7. 

12. 

3. 

8. 

13. 

4. 

9. 

5. 

10. 

Trafikverkets årsredovisning 2013 103

Direktion



Pu
bl

ik
a

ti
o

n
sn

u
m

m
er

 2
0

14
:0

53
, i

sb
n

 9
78

-9
1-

74
67

-5
78

-8
 t

ra
Fi

k
V

er
k

et
. m

a
rs

 2
0

14
. P

ro
D

u
k

ti
o

n
: g

ra
Fi

sk
 F

o
rm

. t
rY

C
k

er
i: 

in
ek

o
 a

b.
 F

o
to

: m
o

st
Ph

o
to

s,
 b

il
D

a
rk

iV
et

.s
e,

 t
ra

Fi
k

V
er

k
et

s 
bi

lD
a

rk
iV

.

trafikverket, 781 89 borlänge besöksadress: röda vägen 1
telefon: 0771-921 921, texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se


