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Kapacitetsutredningen
I utredningen konstaterar vi att enbart 
ny infrastruktur inte kommer att lösa 
dagens och framtidens kapacitetsbrister. 
För att klara framtidens trafikökningar 
krävs att dagens vägar, järnvägar, sjöfart 
och flyg fungerar optimalt. Med ett 
robust och fungerande transportsystem 
läggs på sikt grunden för välmotiverade 
investeringar i ny kapacitet. Kapacitets-
utredningen har följt den så kallade 
fyrstegsprincipen, som innebär att man i 
första hand ska försöka påverka behovet 
av transporter, i andra hand optimera 
dagens system, i tredje hand bygga om 

befintlig infrastruktur och först i fjärde 
hand bygga nytt. 

Jag anser att det på många håll har 
funnits en övertro på att det går att 
bygga bort kapacitetsbrister i transport-
systemet. Det är i stället många mindre 
åtgärder som gör att vi kan använda 
och öka kapaciteten på ett effektivt och 
hållbart sätt. Inte minst är det kundori-
enterade styrmedel som vi kan använda. 
I utredningen har vi varit tydliga med 
att ett gott underhåll är grunden till ett 
robust och hållbart transportsystem. 
Underhållsåtgärder framhålls därför det 
som har högsta prioritet för Trafikverket.

Till min glädje kan jag konstatera att det 
i dag, bland debattörer och andra, till 
stor del råder en samsyn om Kapacitets-
utredningens beskrivning av tillståndet 
hos dagens infrastruktur, problem- 
analysen och även till stor del de  
åtgärder utredningen föreslår.

Resultat 2012
Kapacitetsutredningens prognoser tyder 
på att efterfrågan på transporter fortsät-
ter att öka de närmaste åren. Storstäder-
na fortsätter att växa, och därmed ökar 
behovet av både person- och godstrans-
porter i ett transportsystem som redan 
är högt belastat. Person- och lastbils-
trafiken på det statliga vägnätet har 
minskat något under 2012 jämfört med 
2011. Trafikvolymen för persontrafiken 
på järnväg, mätt i tågkilometer, har ökat 
med drygt 2 procent under 2012 jämfört 
med 2011. Godstrafiken på järnväg har i 
stället minskat kraftigt, främst på grund 
av lågkonjunkturen. Antalet resenärer 
i flygtrafiken har ökat markant under 
2012, både för inrikes- och utrikestrafik. 
Trafikutvecklingen och det ansträngda 
läget i transportsystemet innebär att 
Trafikverket i ett kortare perspektiv på 
många platser och sträckor har svårt att 
upprätthålla den framkomlighet som 
medborgare och näringsliv efterfrågar.

Utvecklingen av trafiksäkerhe-
ten under 2012 har varit positiv inom 
vägtrafiken. Inom järnvägstrafiken har 
ingen tågpassagerare förolyckats under 
året, medan antalet förolyckade på och 
kring spåret fortfarande är för många. 
Utvecklingen av vägtrafiksäkerheten är 
mycket positiv, och mycket tyder på att 
antalet dödade i vägtrafiken kommer  
att vara bland det lägsta i modern tid. 
Det minskande antalet omkomna kan 
till viss del förklaras av dels att trafik-
ökningen avstannat, dels att arbetet har 
fortsatt med trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, som utbyggnad av 2+1-vägar 
och automatisk hastighetskontroll med 
kameror (ATK). Under 2012 har vi också 
påbörjat en översyn av etappmålen för 
trafiksäkerhet för 2020. 

Sedan Trafikverket bildades har vi 
haft möjligheten att kombinera det bästa 
från två områden. Tillsammans med 

Under 2012 har kapaciteten hos den svenska infrastrukturen diskuterats 
intensivt inom politiken och i medier. Fokuseringen på denna fråga har 
mycket av sitt ursprung i regeringsuppdraget Trafikverket fick att analy-
sera kapaciteten och framtidsbehoven i det svenska transportsystemet. 
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andra aktörer inom järnvägssektorn 
har vi börjat tillämpa samma metodik i 
trafiksäkerhetsarbetet som på vägsidan. 
Målet för detta trafiksäkerhetsarbete är 
att antalet omkomna i järnvägssystemet 
ska halveras.

Trots en ökande persontrafik på 
järnvägen har punktligheten utvecklats 
positivt under 2012. För persontågen 
var punktligheten, mätt i ankomst inom 
15 minuter enligt tidtabell, knappt 97 
procent och för godstrafiken drygt 83 
procent. Det är en ökning av punktlig-
heten för både person- och godstrafiken. 
Det här är en glädjande utveckling som 
visar att vi är på rätt väg. Men mycket 
arbete återstår. Många resenärer är fort-
farande missnöjda med informationen 
vid trafikstörningar, vilket inte minst 
visade sig vid snöovädren i december. 
Punktligheten är helt avgörande för 
järnvägssystemets leveransförmåga och 
en mycket viktig fråga för resenärer 
och transportköpare. Trafikverket har 
arbetat hårt för att öka punktligheten, 
efter de besvärliga vintrarna för två och 
tre år sedan. Vi har nått resultat med ett 
effektivare och utökat underhåll. Vår nya 
organisation för trafikledning är också 
en stor och viktig förändring. Vi tar nu 
ett samlat grepp om trafiken, tillsam-
mans med branschen, för att förebygga 
och hantera störningar effektivare och 
därmed öka punktligheten.

Effektiviseringsarbetet
Riksdag och regering har anslagit 
extramedel och höjt anslagsramarna 
till Trafikverket. Utöver det frigör vi i 
vårt pågående effektiviseringsarbete 
betydande summor som används för 
ökade satsningar på drift och underhåll. 
Betydelsen av vårt eget effektiviserings-
arbete kan därför inte nog betonas. Vi 
har under 2011 plockat de lågt hängande 
frukterna, vilket betyder att vi nu har 
betydande utmaningar i det fortsatta 
effektiviseringsarbetet. Efter 2012 är det 
totala årsvärdet av genomförda effektivi-
seringsinitiativ 1,7 miljarder kronor, räk-
nat från det att effektiviseringsarbetet 
startade 2010. Initiativ för 750 miljoner 
kronor har genomförts under 2012. Tra-
fikverket har tagit viktiga steg mot en 
renodlad beställarroll med målet att öka 
produktiviteten i anläggningsbranschen. 
Effektiviseringsarbetet forsätter med 
oförminskad intensitet och målen ligger 

fast. Vi har i Kapacitetsutredningen 
förbundit oss att bidra till finansieringen 
av infrastrukturåtgärderna med vårt 
eget effektiviseringsarbete. Resultaten 
är därför viktiga.

Miljö
Under året minskade utsläppen av växt-
husgaser med cirka 3 procent, vilket är 
en fortsättning på trenden med minskat 
utsläpp som påbörjades 2007. Bakom 
minskningen ligger en sänkning av nya 
personbilars bränsleförbrukning och en 
ökad användning av diesel med inbland-
ning av biokomponenter. Prognosen 
pekar på att utsläppen av växthusgaser 
inte kommer att fortsätta att minska om 
inte nya åtgärder och styrmedel sätts in. 
Samtidigt finns det ett behov av kraftigt 
minskande utsläpp. Trafikverkets di-
rekta insatser har lett till en minskning 
av utsläppen med drygt 170 000 ton. Av 
detta är den största delen konsekvenser 
av satsningar på järnväg samt steg 1- och 
steg 2-åtgärder inom transportsyste-
met. Trafikverket har också under året 
börjat ställa gemensamma miljökrav i 
upphandling av entreprenörer. Miljöut-
vecklingen går generellt sett långsamt 
i rätt riktning, men nya tekniska och 
administrativa lösningar som high capa-
city transport, bus rapid transit-system 
(BRT) och användningen av informa-
tionssystem kommer att krävas för att nå 
uppsatta mål.

Tillskott av kapacitet
Jag har under året varit med och invigt 
ett antal projekt som ger stora förbätt-
ringar för resenärer och transportkö-
pare. Några viktiga projekt är: en ny 
järnväg genom Kiruna, som är en förut-
sättning för den kommande stadsflytten 
och expansionen av gruvverksamheten, 
Ådalsbanan, som gör det möjligt att 
använda Botniabanans kapacitet fullt 
ut, samt Bana väg i väst, ett dubbelspår 
för järnvägen och en fyrfältsväg mellan 
Göteborg och Trollhättan som möjliggör 
väsentligt högre kapacitet för gods-
transporter och utökad pendlings- och 
regionaltrafik.

Satsningar på infrastruktur
Regeringen anslog tidigt 5 miljarder 
kronor i extra anslag till Trafikverket för 
åren 2012 och 2013, som i huvudsak ska 
användas för drift och underhåll – helt 

i enlighet med Kapacitetsutredningens 
förslag om satsning på funktionaliteten 
hos befintlig infrastruktur. Vi har under 
året hanterat medlen så att de ska göra 
skillnad, men det kommer att ta många 
år av satsningar innan vi är i kapp 
behoven så, att infrastrukturen har den 
kapacitet och robusthet som avsågs när 
den var nybyggd.

Under hösten presenterade regering-
en en ny infrastrukturproposition med 
förslag om inriktning och ramar för in-
frastrukturpolitiken för 2014–2025. En 
ny infrastrukturproposition är en viktig 
händelse för Trafikverket. Den anger 
den inriktning riksdag och regering vill 
att vi ska ha för att utveckla trans-
portsystemet, och påverkar alltså vårt 
arbete för lång tid framåt. Jag noterar att 
Kapacitetsutredningen har gjort tydliga 
avtryck i infrastrukturpropositionen 
och den politiska debatt som följde. Det 
visar återigen att utredningen är en 
viktig gemensam faktagrund att stå på. 
De ekonomiska ramarna för planerings-
perioden som riksdagen fastställt, 522 
miljarder kronor, ger utökade utveck-
lingsmöjligheter för transportsystemet.

Sedan inriktningsbeslutet togs har 
Trafikverket fått regeringens direktiv 
för åtgärdsplaneringen. Trafikverket har 
nu stora utmaningar i att ta fram en ny 
nationell plan, som återspeglar de höga 
politiska ambitioner som finns på trans-
portsystemet. Förväntningarna på oss är 
höga, men jag känner också att det finns 
en tilltro till vår förmåga att utveckla 
Sverige i samverkan med andra aktörer. 
Den nya planen ska också innehålla 
åtgärder för att möta medborgarnas och 
näringslivets krav på ett transportsys-
tem som har god funktionalitet, tillgäng-
lighet, kapacitet och säkerhet och goda 
miljöegenskaper. Detta kommer att vara 
en central uppgift för Trafikverket under 
2013.

Borlänge i februari 2013

GUNNAR MALM
Generaldirektör
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Trafikverkets uppgift är att ansva-
ra för den långsiktiga infrastruktur-
planeringen för vägtrafik, järnvägs-
trafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar 
och järnvägar. 

Utgångspunkten är ett trafik-
slagsövergripande perspektiv 

Trafikverket har perspektivet samhälls-
utveckling. Med begreppet sam-
hällsutvecklare vill vi tydliggöra att 
Trafikverket har ett övergripande och 
samhällsutvecklande uppdrag att skapa 
ett tillgängligt och livskraftigt Sverige. 
Det innebär att vi ska skapa förutsätt-
ningar för ett samhällsekonomiskt effek-

tivt, internationellt konkurrenskraftigt 
och långsiktigt hållbart transportsystem 
samt verka för att de transportpolitiska 
målen uppnås. 

År 2010 fastställde regeringen en 
nationell plan för transportsystemet 
2010–2021. Planen omfattar alla de 
fyra trafikslagen. Den innehåller dels 
åtgärder för att utveckla och förvalta 
den statliga transportinfrastrukturen, 
dels ekonomiska ramar. Regeringen 
fastställde också ramar för länsplanerna 
för regional transportinfrastruktur 
under motsvarande period. Innehållet 
i länsplanerna beslutades senare av de 
regionala planeringsansvariga organisa-
tionerna. 

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

Med utgångspunkt från vårt uppdrag 
har vi formulerat en vision som uttryck-
er Trafikverkets långsiktiga viljeinrikt-
ning: ”Alla kommer fram smidigt, grönt 
och tryggt.”

Trafikverket är indelat i verksam-
hetsområdena Samhälle, Trafikledning, 
Underhåll, Investering, och Stora projekt 
samt centrala funktioner och resultat-
enheter. 

Under 2012 har beslut fattats om en 
omorganisation av upphandlingsverk-
samheten. Den nya centrala funktionen 
Inköp och logistik ger ökade möjligheter 
för Trafikverket att öka produktiviteten 
i anläggningsbranschen. Den nya orga-
nisationen införs 2013. Organisationsbil-
den visar Trafikverkets organisation vid 
ingången av 2013.

Verksamhetsområde Samhälle 
Samhälle ansvarar för planeringen av transport-
systemet med syftet att uppnå de transportpo-
litiska målen. Det är Samhälle som ansvarar för 
trafikverkets dialog med medborgare, näringsliv 
och samarbetspartner. mycket av arbetet sker i de 
sex regionerna.

Verksamhetsområde Trafikledning 
trafikledning ansvarar för att väg- och järnvägs-
systemen används på ett säkert och effektivt sätt. 
trafikledning övervakar och leder trafiken på vägar 
och järnvägar, ger trafikslagsövergripande trafikin-
formation tillsammans med olika samarbetspartner 
och styr och avropar de åtgärder som måste göras 
akut i anläggningen. 

Verksamhetsområde Underhåll 
Underhåll ansvarar för att förvalta och utveckla 
väg- och järnvägssystemet med avtalad kvalitet. 
verksamhetsområdet levererar en säker och 
tillgänglig anläggning, i samverkan med verksam-
hetsområde trafikledning. Underhåll ansvarar för 

att detta sker kostnadseffektivt och för att den 
avtalade kvaliteten hålls. 

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

Verksamhetsområde Stora projekt 
Stora projekt ansvarar för att upphandla och 
genomföra mycket stora eller speciellt komplexa 
investeringsprojekt.

Resultatenheter 
resultatenheterna ansvarar 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 konkurrensneutrala villkor. resultatenhe-

terna är färjerederiet, förarprov, iCt, Järnvägssko-
lan, trafikverkets museer samt bolagen Sweroad 
aB , tunnelpersonalen i malmö aB (vilande) och 
Botniabanan aB i likvidation. för iCt har beslut 
fattats om att införliva verksamheten i den centrala 
funktionen it från maj 2013. Likvidationen av 
Botniabanan aB fullföljs under 2013.
    inom trafikverket finns även Delegationen för 
sjöfartsstöd som är ett självständigt beslutsorgan, 
vars ledamöter utses av regeringen.  Delegationen 
fattar beslut om sjöfartsstöd till svenskregisterade 
fartyg som utför transporter av gods eller pas-
sagerare i utrikestrafik av betydelse för den svenska 
utrikeshanden eller den svenska tjänsteexporten. 
Under 2012 fick 112 fartyg sjöfartsstöd till ett sam-
manlagt värde om 1 672 miljoner kronor.

Centrala funktioner 
De centrala funktionerna ger stöd till generaldirek-
tören i dennes ledning och styrning och till verkets 
samtliga enheter.

Styrelse

Internrevision

Generaldirektör

Inköp och logistikEkonomi och styrning

Juridik och planprövningStrategisk utveckling

Personal IT

Kommunikation och informationshantering

Samhälle Trafikledning Underhåll Investering Stora projekt Resultat-
enheter

Övergripande organisation

Centrala funktioner

Verksamhetsområden
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Transportutveckling
Godstransporter

Detta kapitel beskriver den fak-
tiska utvecklingen av transport- 
och trafikarbetet för person- och 
godstrafik. Det innehåller också en 
bedömning av vilka bakomliggande 
faktorer inom transportbranschen, 
näringslivet och samhället i stort 
som kan ha påverkat utvecklingen.

Godstransporterna minskade under 
2012 beroende på en försämrad global 
konjunktur. Persontransporterna förblev 
relativt oförändrade, vilket bland an-
nat beror på att hushållens disponibla 
inkomst ökade, samtidigt som de reala 
drivmedelspriserna höjdes. Utveckling-
en medförde att belastningen minskade 
på såväl väg- som järnvägsnätet.

Godstransporter

TRanSpORTaRbETE

Till det långväga transportarbetet räk-
nas samtliga järnvägs- och sjöfartstrans-
porter samt lastbilstransporter över 10 
mil. Det uppgick 2012 preliminärt till 
84,8 miljarder tonkilometer, vilket är en 
minskning med 4,5 miljarder tonkilo-
meter jämfört med 2011. Det kortväga 
transportarbetet, det vill säga lastbils-
transporter upp till 10 mil, uppgick pre-
liminärt till 6,9 miljarder tonkilometer. 
Det är en minskning med 0,5 miljarder 
tonkilometer jämfört med 2011.

Till skillnad från 2009 var det i den 
senaste lågkonjunkturen framför allt 
krisen i Europa som inverkade negativt 
på utvecklingen i Sverige. Skillnaderna 
återspeglas också i nedgången för trans-
portarbetet. År 2009 minskade trans-
portarbetet med 14,1 miljarder tonkilo-

meter, medan motsvarande minskning 
2012 var 5,0 miljarder tonkilometer. 
Transporterna av skogsråvara ökade 
dock 2012, på grund av att röjningen 
efter stormen Dagmar 2011 till största 
delen genomfördes 2012.

Det långväga transportarbetet med 
lastbil uppgick 2012 preliminärt till 30,7 
(33,3) miljarder tonkilometer. Minsk-
ningen gäller framför allt sektorerna 
järn/stål och trävaror. Nedgången för 
dessa sektorer var över en halv miljard 
tonkilometer. Exporten av stål har på-
verkats av att Kina i allt större utsträck-
ning har övergått från att importera 
till att exportera stål. Kina svarar för 
hälften av världens stålkonsumtion. 

Minskningen av trävaror kan relate-
ras till en minskad efterfrågan på grund 
av de ekonomiska problemen i delar av 
Europa. Detta har dock till viss del kom-

penserats av export till Afrika och Asien. 
Nedgången beror också på att trävaruin-
dustrin rationaliserat flödena genom att 
utnyttja returtransporterna effektivare. 
Trots minskningen av transporterna av 
trävaror ökade transporterna av skogsrå-
vara. Detta beror bland annat på att den 
inhemska produktionen av trävaror till 
viss del ersatts av import. Transporterna 
av mineraler minskade, vilket till stor 
del beror på nedgångar för vissa delar 
av byggsektorn. För sektorerna verkstad 
och handel, som framför allt trans-
porterar högförädlat gods, ökade dock 
transportarbetet. Det beror bland annat 
på en ökning av hushållens disponibla 
inkomster. 

Transportarbetet på järnväg uppgick 
2012 preliminärt till 21,0 (21,9) miljarder 
tonkilometer. Nedgången beror, liksom 
för lastbilen, bland annat på nedgångar 
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Persontransporter

för sektorn järn/stål. En faktor som 
utöver den försvagade konjunkturen 
förstärkte järnvägens nedgång var 
de successiva prishöjningar som har 
genomförts under senare år för mer-
parten av flödena. Järnvägens nedgång 
går också att relatera till problem med 
kombitransporterna och vissa andra 
flöden, vilket bland annat har resulterat i 
överföringar till lastbil.

Sjöfartens transportarbete uppgick 
2012 preliminärt till 33,1 (34,1) miljar-
der tonkilometer. Minskningen kan 
framför allt relateras till det försäm-
rade konjunkturläget. Utrikessjöfarten 
minskade mellan 2011 och 2012 preli-
minärt med 0,6 miljarder tonkilometer 
till 26,1 miljarder tonkilometer. Inrikes-
sjöfarten minskade under motsvarande 
period preliminärt med 0,4 miljarder 
tonkilometer. För inrikessjöfarten var 
det främst transporter av skrot och olja 
som minskade. Däremot ökade trans-
porterna av sand, grus och mineraler, 
vilket troligtvis beror på överföringar 
från land- till sjötransporter. Nedgången 
för utrikessjöfarten gäller framför allt 

sektorn massa/papper, vilket bland an-
nat beror på att vissa pappersprodukter 
har blivit allt svårare att avsätta på den 
globala marknaden. 

Av godsmängden i utrikestransporter 
exklusive malm och olja 2012 svarade 
lastbilen för 38 procent, järnvägen för 
7 procent och sjöfarten för 55 procent. 
Jämfört med 2011 har lastbilen tagit 
en procentenhet på sjöfartens bekost-
nad. Trots att järnvägens andel förblev 
relativt oförändrad kan man konstatera 
att mängden gods i utrikestransporter 
är den lägsta sedan 1983. En relativt stor 
del av järnvägstransporterna och fram-
för allt lastbilstransporterna till och från 
kontinenten genomförs fortfarande med 
färja trots att trafiken över Öresunds-
bron har ökat. Ungefär en fjärdedel av 
sjöfarten avser transoceana transpor-
ter. Även dessa konkurrerar dock på en 
del av transportsträckan med järnväg 
och lastbil genom att de kan ersättas av 
matartransporter till och från Göteborgs 
hamn eller till och från centraleurope-
iska hamnar.

Den transporterade godsmängden 

för kombitrafik har ökat de senaste 
åren. Utvecklingen beror på den alltmer 
omfattande skytteltrafiken till och från 
Göteborgs hamn. År 2011 drabbades 
dock kombitrafiken av ett bakslag genom 
Cargonets beslut att avveckla sin inter-
modala verksamhet i Sverige. Detta fick 
en dramatisk inverkan på utvecklingen 
2012, genom att vissa delar av verksam-
heten övertogs av andra järnvägsföretag 
och andra delar överfördes till lastbil. 

TRafIKaRbETE
Trafikarbetet för lastbilstrafiken på de 
statliga vägarna minskade 2012 prelimi-
närt med 0,4 procent jämfört med 2011. 
Nedgången var mindre för Europavägar-
na än för de mindre vägarna. Trafikarbe-
tet minskade dock inte lika mycket som 
transportarbetet. Detta beror liksom 
ökningen under senare år bland annat på 
att det lättare högförädlade godset har 
ökat, samtidigt som varuvärdet har ökat 
för såväl det högförädlade som det låg-
förädlade godset. För varje producerad 
krona blev det färre kilon att transpor-
tera, vilket gynnade lastbilen.

Trafikarbetet för järnvägens godstra-
fikflöden på statens spåranläggningar 
uppgick 2012 preliminärt till 39,2 (42,9) 
miljoner tågkilometer. 

persontransporter

TRanSpORTaRbETE

Det långväga (interregionala) transport-
arbetet 2012 uppgick preliminärt till 
40,3 miljarder personkilometer, vilket är 
en oförändrad nivå jämfört med 2011. 

Personbilens långväga transportar-
bete uppgick 2012 preliminärt till 28,0 
(28,2) miljarder personkilometer. Minsk-
ningen hade troligtvis förbytts i en 
ökning om inte realpriset på bensin stigit 
med 5,4 procent. Den ökningen kom-

Personbil, MC Järnväg Övriga

DIAGRAM 4

Kortväga persontransportarbete, 
miljarder personkilometer
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DIAGRAM 5

Trafikarbete järnväg, 
miljoner tågkilometer
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DIAGRAM 6

Trafikarbete väg, 
fordonskilometer (index)
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penserades dock delvis av att hushållens 
disponibla inkomst preliminärt steg med 
cirka 2 procent.

Järnvägens långväga transportarbete 
var 2012 preliminärt 6,3 (6,2) miljar-
der personkilometer. Ökningen går att 
relatera till en återhämtning med en 
förbättrad kvalitet och ett förbättrat 
utbud efter de senaste årens svårigheter, 
bland annat har resandet Stockholm-
Malmö och Stockholm-Göteborg ökat. 
Av järnvägens långväga transportarbete 
svarade de privata järnvägsföretagen för 
en något högre andel 2012 än 2011, vilket 
huvudsakligen förklaras av SJ AB:s ned-
läggning av den kommersiella trafiken 
på Västkustbanan. SJ AB:s andel hade 
varit ännu lägre om man inte övertagit 
trafikeringsavtalet för tågtrafiken i Väst-
sverige från DSB Väst.

En del av uppgången förklaras av den 
relativt låga nivån 2011, som förorsaka-
des av inställda tåg under vintermåna-
derna. 

Flygets transportarbete uppgick  
2012 preliminärt till 3,4 (3,4) miljarder 
personkilometer. Den oförändrade nivån 
kan relateras till att lågkonjunkturen 
visserligen påverkade affärsresandet 
negativt, men att flyget lyckades öka 
den redan höga nivån på privatresorna. 
Detta förklaras till viss del av att en 
relativt stor del av resorna gjordes med 
lågprisflyg. 

Resandet ökade mycket i vissa 
relationer, framför allt till och från 
Norrland. Det är en skillnad mot 2011, 
då det framför allt var resor till och från 
storstäderna som ökade. 

Flyget gynnades av att hushållens 
disponibla inkomster och tillgångar 
ökade. Flyget gynnades också av ök-
ningen av bensinpriset. Denna gynnade 
även tåg- och busstrafiken. 

Det kortväga (regionala och lokala) 

transportarbetet uppgick 2012 prelimi-
närt till 99,1 (99,1) miljarder personkilo-
meter. 

Busstrafikens kortväga transportar-
bete har ökat successivt. Uppgången be-
ror framför allt på att lokaltrafiken har 
ökat i många orter, i många fall därför 
att utbudet har förbättrats. Uppgången 
går också att relatera till den successiva 
utbyggnaden av den regionala busstrafi-
ken, även om denna trafik har minskat i 
vissa relationer.

Järnvägens kortväga transportar-
bete uppgick 2012 till 5,4 (5,2) miljarder 
personkilometer. Ökningen de senaste 
åren beror liksom för busstrafiken på en 
mycket gynnsam utveckling i Öresunds-
regionen. Bland annat öppnades City-
tunneln för regionaltrafik i december 
2010. Ökningen 2012 går också att relate-
ra till ökad trafik på Botniabanan.

Tunnelbane- och spårvägstrafikens 
transportarbete ökade 2012 jämfört med 
2011. Detta förklaras huvudsakligen av 
den låga nivå 2011 som orsakades av en 
avstängning av en tunnelbanelinje under 
ett halvår.

TRafIKaRbETE
Trafikarbetet för personbilstrafiken  
(fordonskilometer) på de statliga vä-
garna minskade 2012 med 0,6 procent 
jämfört med 2011. Nedgången var något 
lägre för Europavägarna än för de min-
dre vägarna. 

Trafikarbetet för persontrafiken på 
de statliga järnvägarna uppgick 2012 till 
99,4 (97,0) miljoner tågkilometer. För-
ändringarna kan till stor del förklaras 
att färre tåg ställdes in under vintermå-
naderna än under vintern 2011, men kan 
även förklaras av en ökning av utbudet.
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Resultat
Transportpolitiska mål och leveranskvaliteter

I detta avsnitt presenteras resul-
tatet av Trafikverkets verksamhet 
under 2012 i fråga om vår för-
måga att leverera ett tillgängligt 
och säkert transportsystem som 
tar hänsyn till miljö och hälsa. Re-
sultatet redovisas i huvudsak som 
leveranskvaliteter. 

Transportpolitiska mål och 
leveranskvaliteter

Trafikverket ska tillsammans med andra 
aktörer i samhället verka för att de trans-
portpolitiska 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 med-
verka till att ge alla en 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 och 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 under året 
uppdragit åt Trafikverket att utveckla ett 
nytt styrramverk. En viktig del i ramver-
ket är de så kallade leveranskvaliteterna. 
Tillsammans med ett antal indikatorer 
beskriver dessa Trafikverkets förmåga 
att leverera ett tillgängligt och säkert 
transportsystem som tar hänsyn till 
miljö och hälsa. Leveranskvaliteterna 
ska beskriva transportinfrastrukturens 
status och utveckling över tid och kan 
ses som en konkretisering av Trafikver-
kets bidrag till de transportpolitiska 
målen.

Tillsammans med Näringsdeparte-
mentet har vi tagit fram sex verksam-
hetsövergripande leveranskvaliteter: 
punktlighet, kapacitet, robusthet, 
användbarhet, säkerhet samt miljö och 
hälsa. Dessa överensstämmer till viss del 
med de som togs fram i Nationell trans-
portplan 2010–2021.

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 kommer att infö-
ras under 2013, men parallellt behöver 
flera delar fortsätta att utvecklas.  

Årsredovisningen 2012 är så långt 
möjligt anpassad till styrramverket, men 
planering och löpande uppföljning under 
året har skett enligt tidigare struktur. 
Resultat redovisas för de indikatorer 
som vi kan mäta i dag. När det inte finns 
indikatorer utvecklade eller mätbara 

så redovisas i några fall resultat från 
kompletterande mätningar. På så sätt 
kan vi ge en mer heltäckande bild av 
leveranskvaliteten och hur de transport-
politiska 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 separat 
i resultatavsnittet, men åtgärder som 
påverkat utvecklingen mot målen finns 
beskrivna i verksamhetsavsnittet.
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Resultat
Sammanfattande utveckling under året

Sammanfattande utveckling 
under året

Redovisningen av resultaten utgår från 
fastställda indikatorer per leveranskva-
litet och per väg- och bantyp och ställs 
i relation till de målnivåer som kommer 
att finnas i den fastställda transport-
planen. Där målvärden ännu inte finns 
framme gör vi endast en verbal bedöm-
ning av utvecklingen inom respektive 
leveranskvalitet. Varje rad i tabellerna 
särredovisas under respektive leve-
ranskvalitet med tillhörande indikatorer.
Pilarna visar utfallet 2012 jämfört med 
2011. Färgerna illustrerar graden av mål-
uppfyllelse. Grönt innebär att målet för 
leveranskvaliteten har nåtts under 2012. 
Gult innebär att nivån för året är relativt 
bra med hänsyn till förutsättningarna. 
Rött innebär att nivån för året är långt 
ifrån målet. För flertalet indikatorer 
saknas ännu målnivåer. Bedömning-
arna grundas därför på vilka krav som 
rimligen kan ställas inom respektive 
leveranskvalitet.

Punktligheten i järnvägssystemet 
förbättrades under året för såväl person- 
som godstrafik, och den låg på ungefär 
samma nivåer som under 2008 och 2009. 
Ambitionen är att ytterligare förbättra 
punktligheten för alla tågsorter och på 
alla bantyper.

I samband med störningar som påver-
kar punktligheten är förbättrad trafik-
information högt prioriterad. Under året 
ser vi en svagt positiv trend när det gäl-
ler vår framförhållning i informationen 
och vår säkerhet i prognoserna.

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. 
Vi bedömer att det finns potential för 
förbättringar.

Kapaciteten i järnvägssystemet be-
skrivs som den andel av tiden som banan 
är trafikerad. Kapacitetsutnyttjandet 
under 2012 låg totalt sett på samma nivå 
som 2011 sett över hela dygnet, men har 
minskat något under maxtimmarna. 
Kapaciteten är högt utnyttjad på många 
bandelar i storstäderna, vilket gör dem 
mycket känsliga för störningar.

I vägnätet förekommer kapacitets-
brister främst i storstäderna, där de 
leder till trängselproblem. Mätningar av 

restider under högtrafik visar att träng-
seln fortfarande är hög, men det finns 
indikationer om en förbättring 2012.

Robustheten i järnvägssystemet, 
uttryckt i antal tågförseningstimmar på 
grund av fel i anläggningen, har ökat för 
de flesta bantyper under 2012. Den når 
dock inte upp till 2008–2009 års nivå.

I vägnätet uttrycks robustheten som 
antal fordonstimmar till följd av total-
stopp. Antalet timmar har minskat kraf-
tigt under 2012, särskilt i storstäderna.

Användbarheten av järnvägssys-
temet bedöms i nuläget efter antalet 
stationer som har anpassats för personer 
med funktionsnedsättning. Fortfarande 
är många stationer i det prioriterade nä-
tet inte anpassade, och takten i anpass-
ningen har avtagit de senaste åren. Även 
på vägsidan har anpassningen avtagit. 

Näringslivet är beroende av att det är 
få restriktioner för den tunga trafiken 
på vägarna, till exempel genom nedsatt 
bärighet och avstängning vid tjälloss-
ning. Den del av det statliga vägnätet 
som fått nedsatt bärighet har ökat något 
under 2012.

Säkerheten i järnvägssystemet har 
under de senaste åren legat på oföränd-
rad nivå mätt i antal dödade och svårt 
skadade. Utfallet 2012 var något sämre 
än 2011.

Antalet dödade i vägtrafiken mins-
kade jämfört med 2011 och ligger stabilt 
under den utveckling som krävs för att 
nå etappmålet 2020. Även för allvarligt 

skadade är utvecklingen gynnsam i för-
hållande till etappmålet 2020.

Inom miljö och hälsa bidrog 
Trafikverkets åtgärder under året till 
minskade koldioxidutsläpp och färre 
bullerstörda personer. Förbättringen av 
luftkvaliteten i tätorter är dock inte lika 
påtaglig som tidigare. Vi bedömer att 
det kommer att bli svårt att nå miljö-
kvalitetsmålet Frisk luft. Anpassning av 
infrastrukturen till landskapet pågår, 
men det krävs ökad åtgärdstakt för att 
klara berörda miljökvalitetsmål.

punktlighet
Punktlighet på järnväg beskrivs med 
fyra indikatorer: två som avser ankomst-
punktlighet och två som avser informa-
tion vid störningar. Punktlighet på väg 
handlar främst om förutsägbarhet, att 
de som reser ska kunna beräkna restider 
och planera sin resa. 

Det pågår utveckling för att kunna 
mäta och beräkna restidsvariationer i 
storstäderna, som ett mått på förutsäg-
barheten. Det mått som finns framtaget 
avser trafikinformation och beskriver 
hur snabbt Trafikverket förmedlar infor-
mation om inträffade olyckor.

pUnKTLIGhET på jäRnVäG
Persontågens ankomstpunktlighet mäts 
som den andel tåg som anlänt till sin 
slutstation inom fem respektive femton 
minuter efter ankomsttiden enligt tidta-
bellen. Punktligheten inom 15 minuter 

Tabell 1
Sammanfattande resultat för leveranskvaliteterna

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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→
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Resultat
Punktlighet

för persontrafiken var 96,9 procent 2012, 
jämfört med 96,2 procent 2011 och 95,1 
procent 2010. Det är en förbättring med 
0,7 procentenheter mot 2011 och med 1,8 
procentenheter mot 2010. Punktlighe-
ten inom 5 minuter för persontrafiken 
var 91,0 procent 2012, jämfört med 88,5 
procent 2011 och 86,9 procent 2010. Det 
är en förbättring med 2,5 procentenheter 
mot 2011. 

De största orsakerna till den positiva 
utvecklingen av punktligheten är att 
kvaliteten i tågplanen har förbättrats, att 
det förebyggande underhållet har ökat 
på högtrafikerade platser, att tågträng-
seln minskat samt att vintern var mild 
jämfört med föregående år. Samverkan 
mellan alla järnvägsaktörer stärktes 
under året, vilket medförde att korrige-
rande och förbättrande åtgärder kunde 
genomföras med kortare insatstid.

Ankomstpunktligheten till slut-
station redovisas också uppdelad på 
fjärrtåg, snabbtåg, regionaltåg, flygtåg 

tabell 2
Resultat för leveranskvalitet Punktlighet

Järnväg Storstad Större stråk
Övriga viktiga 

stråk
mindre trafik

ringa eller 
ingen trafik

Punktlighet

andel ankomster till slutstation 
inom 15 min,  
persontrafik

98,7% 96,9% 96,3% 97,5% 88,8%

andel ankomster till slutstation 
inom 15 min,  
godstrafik

81,4% 81,9% 80,1% 86,9% 82,0%

andel av skyltningar/-progno-
ser som lämnas  
i god tid*) före avgång

      60%

andel av skyltningar/-progno-
ser som överstiger  
20 % i felmarginal

      21%

*) 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

andelen av registrerade olyckor 
som inom 5 minuter har bear-
betats till information som når 
trafikanterna

 67%

→ → →

→

→ →
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Resultat
Punktlighet

DIAGRAM 7

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

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

Punktlighet för snabbtåg, andel som anlänt senast 
15 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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DIAGRAM 10

Punktlighet för regionaltåg, andel som anlänt senast 
5 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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DIAGRAM 11

Punktlighet för flygtåg, andel som anlänt senast 
2 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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DIAGRAM 12

Punktlighet för pendeltåg i storstad, andel som anlänt 
senast 2 minuter efter tid enligt tidtabell, procent
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och pendeltåg. Punktligheten mäts med 
olika antal förseningsminuter för dessa 
beroende på olika förutsättningar och 
kundkrav. För fjärrtåg och snabbtåg 
mäts ankomst inom 15 minuter efter an-
komsttiden enligt tidtabell, för regional-
tågen inom 5 minuter och för flygtågen 
och pendeltågen inom 2 minuter. 
Diagrammen visar ankomstpunktlighe-
ten för de fem tågsorterna 2008–2012.

För alla tågsorterna var ankomst-
punktligheten 2012 bättre än de två 
föregående åren, och för de flesta tåg-
sorterna låg ankomstpunktligheten 2012 
i nivå med resultatet 2008–2009. Pen-
deltågen i storstad har den mest positiva 
utvecklingen.

Punktligheten för godstrafiken mäts 
med utgångspunkt från tiden för tågets 
ankomst till bangården. Detta nyckeltal 
säger inget om hur punktligt godsope-
ratörerna levererar godset till kunden. 
Punktligheten kan i det avseendet vara 
uppfylld även om tåget inte har ankom-
mit punktligt till bangården. Ankomst-
punktligheten för godstrafiken redovisas 
som den andel tåg som anlänt till sin 
slutstationsbangård inom 15 minuter 
efter ankomsttiden enligt tidtabell. 
För godstrafiken var punktligheten 83,3 
procent 2012, jämfört med 76,5 procent 
2011 och 73,6 procent 2010. Det är en 
förbättring med 6,8 procentenheter 
gentemot 2011 och 9,7 procentenheter 
gentemot 2010. 

Förbättringarna i punktlighet för 
godstrafik beror delvis på att tågträng-
seln har minskat. Det gick färre godståg 
2012 än föregående år, vilket har lett till 
att andelen godståg som avgick punktligt 
från bangårdar ökade. Avgång i rätt tid 
är en viktig faktor för att ankomstpunkt-
ligheten ska kunna öka, något som järn-
vägsföretagen har arbetat aktivt med. En 
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annan betydande faktor är att det var en 
mild vinter jämfört med föregående år.

Punktligheten för tågtrafiken låg 
under året på en hög nivå nationellt sett. 
De störningar som trots allt påverkade 
punktligheten negativt var till exempel 
större banarbeten på södra och västra 
stambanorna, kontaktledningsfel samt 
kopparstölder som påverkar signalsys-
temen. 

Trafikinformation vid störningar på 
järnväg är viktig och arbetet med prog-
noser vid störningar är högt prioriterat. 
Vi följer upp arbetet kontinuerligt, bland 
annat med hjälp av nyckeltal. Uppfölj-
ningen med nyckeltal påbörjades 2012 
och gäller precision och framförhållning 
i den första förseningsprognosen. Här 
sattes målet att den första prognosen ska 
lämnas senast så långt före avgångstid 
enligt tidtabell som 1,5 gånger försening-
ens längd vid minst 60 procent av alla 
försenade tågavgångar. Utfallet blev 60 
procent, och de månatliga uppföljningar-
na visar på en svagt positiv trend. Detta 
nyckeltal används vid uppföljningarna 
i den operativa verksamheten, då man 

analyserar orsaker till sena prognoser 
och definierar och följer upp åtgärder. 
Vi kommer att följa detta nyckeltal även 
under 2013, och målet har då satts till 70 
procent.

Ett annat nyckeltal gäller målet att 
minska andelen tågavgångar där den 
första förseningsprognosen är mer än 20 
procent fel. Under 2013 var felmargina-
len större vid 21 procent av de försenade 
avgångarna. Nyckeltalet har inte mätts 
tidigare och utfallet går därför inte att 
jämföra med tidigare år. 

För båda nyckeltalen var trenden 

under året svagt uppåtgående. Under 
året har vi gjort stora satsningar för att 
öka prognossäkerheten, bland annat 
genom att utbilda entreprenörerna i hur 
felavhjälpning ska rapporteras (”de fyra 
samtalen”) samt genom att utveckla ar-
betssätten i våra trafikcentraler och göra 
dem mer enhetliga.

pUnKTLIGhET på VäG
Punktligheten i vägnätet är svår att mäta 
eftersom det oftast inte finns någon fast-
lagd tidtabell att relatera till. Det hand-
lar om förutsägbarhet i resandet, att man 
själv ska kunna bedöma och planera sin 
restid och genomföra sin resa planenligt. 
Det som påverkar punktligheten mest är 
olyckor och oväntade trafikstockningar. 

Ett sätt att förbättra förutsägbarheten 
är att informera trafikanterna om stör-
ningar så att de kan planera sin resa och 
om möjligt välja annan väg. En indikator 
för trafikinformation vid störningar är 
hur stor andel av registrerade olyckor 
som inom 5 minuter har bearbetats till 
information som når trafikanterna. Indi-
katorn började mätas 2012.

Resultatet visar att vi klarade denna 
tidsgräns vid 67 procent av alla registre-
rade olyckor. På de större vägarna och i 
tätbebyggda områden är andelen högre. 
I glesbygd och på det lågtrafikerade väg-
nätet är det ibland svårt att identifiera 
plats för händelsen.

Vi håller på att utveckla ytterligare 
indikatorer för att spegla punktligheten 
på väg. 

Kapacitet
Kapacitet i järnvägsnätet beskrivs med 
en indikator som avser kapacitetsutnytt-
jande samt en som gäller trafikvolym för 
gods- och persontrafik. Kapacitetsbris-
ter i vägnätet speglas i ett så kallat träng-
selindex som beskriver hur trängselsi-

DIAGRAM 13

Punktlighet för godståg, som anlänt senast 15 minuter 
efter tid enligt tidtabell, procent
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tuationen under rusningstid utvecklas 
i storstäderna. Utveckling pågår för att 
även kunna följa kapacitetsbrister på 
andra kritiska platser i vägnätet. 

KapaCITET på jäRnVäG
Kapacitetsutnyttjandet för järnväg be-
räknas dels för dygnet som helhet, dels 
för de två timmarna av dygnet då banan 
är mest utnyttjad (i tabellen angett som 
”max 2 tim”). Kapacitetsutnyttjande 
återspeglar hur stor andel av tiden som 
banan är belagd med tåg. Andelen beror 
på antalet tåg, typer av tåg, fordonens 
prestanda och trafikstyrningssystemets 
utformning samt om banan har enkel- 
eller dubbelspår. 

När den använda kapaciteten över-
skrider 80 procent är känsligheten för 
störningar hög, medelhastigheten låg 
och det är mycket svårt att hitta tid för 
att underhålla banan. Om kapaciteten 
utnyttjas till 61–80 procent måste man 
göra en avvägning mellan antalet tåg 
på banan och trafikens krav på kvalitet. 
Trafiken är störningskänslig och det 
är svårt att hitta tid för att underhålla 
banan. När den använda kapaciteten un-
derstiger 60 procent finns det utrymme 
för ytterligare trafik eller tid för under-
håll av banan.

Kapacitetsutnyttjandet per dygn 
2012 låg totalt sett på samma nivå som 
2011. Kapacitetsutnyttjandet minskade 
något under de två timmarna med högst 
användning.

Persontrafiken har ökat med drygt 2 
procent och godstrafiken har minskat 
med knappt 9 procent, mätt i tågkilo-
meter. Ny persontrafik har tillkommit 
mellan Sundsvall och Umeå. 

Ett större infrastrukturprojekt som 
blev klart 2012 är ett nytt enkelspårs-
avsnitt på Malmbanan mellan Råtsi och 
Peuravaara, väster om Kiruna. Ådalsba-
nan har rustats upp och nya mötesstatio-
ner har tillkommit på banan. Banan har 
utrustats med det europeiska trafikstyr-
ningssystemet ERTMS, nivå 2. Ett antal 
projekt för att bygga ut enkelspåriga 
banavsnitt till dubbelspår slutfördes 
under året, bland annat mellan Göteborg 
och Trollhättan, mellan Motala och 
Mjölby samt mellan Södertälje hamn 
och Södertälje central. Utbyggnader till 
sammanhängande dubbelspår medför 
att antalet linjedelar har minskat.

Ytterligare kapacitetshöjande åt-

gärder gjordes på ett stort antal banor, 
bland annat nya mötesstationer på en-
kelspår och utbyggnad av stationer som 
medger förbigångar på dubbelspår, mel-
lanblocksignaler, bangårdsförlängningar 
och plattformsförlängningar.

KapaCITET på VäG
Kapaciteten i vägnätet är näst intill 
obegränsad sett över hela året och hela 
systemet. Däremot uppstår kapacitets-
problem under vissa tidsperioder och på 
vissa sträckor, särskilt i storstäderna i 
samband med arbetspendling. 

Trängselindex mäter restid i högtra-
fik på det statliga vägnätet i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Trängselindex 
minskade under 2012 jämfört med 2011. 
I Stockholm antas detta bland annat 
bero på att reparationsarbetet på Söder-
ledstunneln som pågick under 2011 har 
avslutats. I Göteborg öppnades Parti-

hallsförbindelsen som sammanlänkar 
E20 och E45. Dessutom färdigställdes 
tillkommande körfält mellan Åbro och 
Kållered på E6 och additionskörfält 
längs E6.20 på Söderleden. Det pågår ett 
arbete med att se över trängselmätning-
arna i storstäderna. Se tabell 5 sidan 20.

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. 

tabell 4
Konsumerad kapacitet järnväg 2011 och 2012, dygnet och 2 maxtimmar

2011
Dygnet

2012
Dygnet

2011
Max 2 tim

2012
Max 2 tim

antal linjedelar med kapacitet 81–100 % 19 17 95 87

antal linjedelar med kapacitet 61–80 % 35 37 56 63

antal linjedelar med kapacitet < 60 % 192 189 95 93

antal linjedelar med större banarbete 3 3 3 3

Totalt antal linjedelar 249 246 249 246

tabell 3
Resultat för leveranskvalitet Kapacitet

Järnväg Storstad
Större 
stråk

Övriga  
viktiga stråk

mindre trafik
ringa eller 
ingen trafik

Kapacitet dygnet

Kapacitetsutnyttjande, antal linjedelar:

Kapacitet 81-100% 9 4 4 0 0

Kapacitet 61-80% 3 18 11 5 0

Kapacitet <60% 20 55 56 41 17

trafikvolym (miljoner tåg-km) 
godstrafik

2,7 18,8 15,1 2,0 0,6

trafikvolym (miljoner tåg-km)  
persontrafik

25,2 43,8 20,9 9,2 0,3

Väg Storstad
Stam-
vägar

arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

Låg- 
trafikerat

Kapacitet

trängselindex

Stockholm 105

Göteborg 98

Malmö 101

→

→ →→→→
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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 2011 minskade tåg-
förseningstimmarna 2012 med cirka 
10 procent. Det är bara på banor med 
mindre eller ringa trafik som försenings-
timmarna ökade. 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 
minskat under 2012 så är nivån betydligt 
högre än under 2008 och 2009.

De delar av järnvägssystemet som 
förorsakade flest tågförseningstim-
mar under 2012 var kontaktledningar, 
spårväxlar, signalställverk, spår och 
positioneringssystem som tillsammans 
stod för cirka 60 procent av försenings-
timmarna. De största minskningarna 
av förseningstimmar jämfört med 2011 
avsåg fel i signalställverk (-31 procent), 
spår (-30 procent) och kontaktledningar 
(-20 procent).

RObUSThET VäG
Med robusthet på väg avses dels vägens 
förmåga att stå emot störningar, dels vår 
förmåga att hantera störningarna. Åt-
gärder krävs för att säkerställa transpor-
ter vid störningar orsakade av ras, skred, 
svåra vinterförhållanden, stormar, 
översvämningar, olyckor eller andra 
oväntade händelser. I väntan på att ett 
vägavsnitt kan återställas fullständigt 
kan man i de flesta fall leda om trafiken. 
Att det finns en väl fungerande plane-

2008 2009 2010 2011 2012

DIAGRAM 14

Tågförseningstimmar orsakade av fel i anläggningen 
2008-2012, antal timmar
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tabell 7 
Tågförseningstimmar orsakade av fel i järnvägsanläggningarna 2010–2012 uppdelat på bantyp

2010 2011 2012

Storstad totalt 6 041 5 374 5 088

per miljon tåg-km 202 169 159

Större stråk totalt 14 292 11 167 9 291

per miljon tåg-km 239 177 148

Övriga viktiga stråk totalt 6 458 6 275 5 626

per miljon tåg-km 179 166 160

Mindre trafik totalt 823 775 1 175

per miljon tåg-km 102 89 113

Ringa eller ingen trafik totalt 195 169 475

per miljon tåg-km 288 250 820

Alla bantyper Totalt 27 809 23 760 21 655

Varaktighet från 5 minuter till 2 timmar Varaktighet mer än 2 timmar

DIAGRAM 15

Totalstopp på det statliga vägnätet, 
fordonstimmar
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tabell 5
Trängselindex väg 2006–2012

Trängselindex 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Stockholm 100 112 100 105 121 118 105

Göteborg 100 102 98 95 103 106 98

malmö 100 99 101 104 101

tabell 6
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

5 100 9 300 5 600 1 200 500

Väg Storstad Stamvägar arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

Lågtrafikerat

Robusthet

fordonstimmar till följd 
av stopp på det statliga 
vägnätet

83 000 1 223 000

→→ →→→

→ →
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ring av omledningsvägar är därför en väl 
så viktig åtgärd som att säkerställa en 
snabb återställning.

Stopp och störningar minskar fram-
komligheten på vägarna. Trafikverket 
mäter totalstopp i antal fordonstimmar 
(antal fordon som drabbats multiplicerat 
med stopptiden i timmar), det vill säga 
antal timmar när det är stopp i båda rikt-
ningarna på tvåfältsvägar och i minst en 
riktning på flerfältsvägar.

Antalet fordonstimmar till följd av 
totalstopp minskade under 2012 från 
2 137 000 till 1 306 000 eller med 39 
procent jämfört med 2011. Störningarna 
på storstadsvägnätet minskade med 60 
procent jämfört med 2011.

Det som bidrog till den positiva ut-
vecklingen var de åtgärder som vi vidtog 
inför 2012 i form av skärpta förbere-
delser inför vintern tillsammans med 
gynnsammare vinterväder. Av totalstop-
pen på väg inträffar 42 procent under 
sommarhalvåret och 58 procent under 
vinterhalvåret. 

Vinterväghållningen prioriteras 
högt i förhållande till andra åtgärder 
och påverkar förutom robustheten även 
punktlighet, säkerhet och användbarhet.

användbarhet
Transportsystemets användbarhet avser 
förmågan att fylla olika gruppers behov 
av transportmöjligheter. Det är ett brett 
område som är outvecklat vad gäller 
indikatorer. Indikatorer som ger en 
bredare bild och täcker in fler grupper 
håller på att utvecklas. De nuvarande 
indikatorerna gäller dels bytespunkter 
som är anpassade för personer med 

funktionsnedsättning (hållplatser, sta-
tioner med mera), dels bärighet för tung 
trafik på väg vid tjällossning. Indikato-
rerna kompletteras här med ytterligare 
resultat som beskriver användbarhet och 
tillgänglighet.

anVänDbaRa byTESpUnKTER 
Antalet bytespunkter och hur dessa är 
utformade är viktigt för att transport-
systemet ska vara användbart för alla 
resenärer. Att det går smidigt att göra 
byten mellan olika trafikslag och att 
bytespunkterna är användbara för alla 
är viktiga förutsättningar för detta.

Fler resenärer får tillgång till 
transportsystemet när fler stationer 
och bytespunkter åtgärdas för att bli ef-
fektivare, få större kapacitet och bli mer 
användbara för personer med funktions-
nedsättning.

Transportsystemets användbarhet 
ökar ju fler bytespunkter som tillkom-
mer i systemet. Ett annat exempel på 
åtgärder för ökad användbarhet är 
utbyggnad av plattformar för att köra 
längre persontåg. Alla dessa åtgärder 
är alltid anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. Åtgärder för ökad 
användbarhet genomförs alltid även vid 
övriga ombyggnader av stationer och 
bytespunkter.

Ett prioriterat kollektivtrafiknät 
för personer med funktionsnedsätt-
ningar har tagits fram och fortsätter att 
utvecklas. Till 2010 hade 38 tågstationer 
av de 150 stationerna i det prioriterade 
nätet åtgärdats. Insatserna avtog under 
2011 och 2012 då färre bytespunkter 
åtgärdades. Under 2012 åtgärdades 6 (15) 
stationer. I projektet ”Stationer för alla” 
fortsätter vi att genomföra åtgärder på 
stationer enligt nationella och interna-
tionella krav för ökad användbarhet för 
personer med funktionsnedsättning.

Även på vägsidan har åtgärdstak-
ten avtagit. I det prioriterade nätet för 
statliga nationella och regionala vägar 
åtgärdades 20 (20) busshållplatser under 
2012. Arbete pågår också med invente-
ringar och med att utveckla samarbetet 
med de regionala kollektivtrafikmyn-
digheterna för att bättre kunna beskriva 
behovet av åtgärder.  Inom sjöfart och 
flygtrafik kan transportnätet i stort sett 
redan anses vara anpassat.

bäRIGhET på VäG
På vägsidan är det viktigt att restrik-
tionerna är få för den tunga trafiken. 

tabell 8
Resultat för leveranskvalitet 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

37%

Väg Storstad Stamvägar
arbets-
pendling

Utpekat viktigt 
för näringslivet 

Lågtrafikerat

Användbarhet

andel av bytespunkter1 som är anpassade 
för personer med funktionsnedsättning

Det totala behovet håller på att tas fram - 20 bytespunkter har åtgärdats 
under 2012

tillfälligt nedsatt bärighet för tung trafik 
på väg (km)

0 5 459

1 trafikverkets del av prioriterat nationellt nät

→

→
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Antalet kilometer väg med nedsatt bärig-
het för den tunga trafiken minskade 
drastiskt 2007 då en ny inriktning för att 
tillfälligt sätta ned bärigheten antogs. 
Den innebär att restriktionerna används 
mer återhållsamt, i samarbete med 
främst skogsnäringen. 

Den del av det statliga vägnätet som 
fick nedsatt bärighet ökade något under 
2012. Orsaken till detta bedöms vara 
att året var osedvanligt nederbördsrikt.  
Att det under långa perioder var rejält 
blött innebar att bärigheten sattes ned 
framför allt på det mindre vägnätet och 
även i län i Götaland där man normalt 
inte brukar tillgripa restriktioner för den 
tunga trafiken.

TILLGänGLIGhET InOM OCh 
MELLan REGIOnER
Ett av Trafikverkets uppdrag är att verka 
för en grundläggande tillgänglighet 
i kollektivtrafiken mellan regioner 

tabell 9
Tillfälligt nedsatt bärighet för tung trafik på väg (km)

2008 2009 2010 2011 2012

3 237 4 373 5 267 5 265 5 459

genom bland annat avtal om trafik. Vi 
bedömer den grundläggande tillgänglig-
heten utifrån sju tillgänglighetskriterier 
som ska vara uppfyllda för att en god 
tillgänglighet ska råda för en kommun. 
Kriterierna omfattar tillgänglighet till 
och från Stockholm, internationella re-
sor, kultur och service och inköp, region- 
och universitetssjukhus, universitet och 
högskola samt alternativa målpunkter i 
angränsande län. 

Trafikverkets insatser medförde 
under 2012 att tillgängligheten för 96 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 resti-

derna till en sådan nivå att en god eller 
acceptabel tillgänglighet nås. Motsva-
rande siffror för 2011 var 104 kommuner 
där tillgängligheten upprätthölls på en 
högre nivå samt att 18 kommuner skulle 
ha haft oacceptabel tillgänglighet utan 
Trafikverkets insatser vilket minskade 
till 4 med insatserna. Resultaten är dock 
inte helt jämförbara eftersom ytterligare 
ett kriterium har införts och ytterligare 
målpunkter lagts till i två av de befint-
liga kriterierna.

Tillgänglighet för biltrafik inom 
och mellan regioner bedöms efter 
antalet personer som har fått förändrad 
restid till centralort, regionalt centrum 
och storstad. 

I glesbygden fick enligt bedömning-
arna inga personer kortare restid till 
närmaste centralort under 2012, medan 
restiden ökade för knappt 200 perso-
ner. Det innebär att 0,2 procent av dem 
som bor i glesbygd har fått försämrad 
tillgänglighet till närmaste centralort. 
Beräkningen avser antalet personer 
som har mer än en halvtimmes restid 
till centralorterna och som fick restiden 
förändrad med mer än en halv minut 
under året. 
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Restiden till regionalt centrum mins-
kade för drygt 105 000 personer, medan 
drygt 54 000 personer fick längre restid 
under 2012. Tillgänglighet till närmaste 
regionala centrum bedöms på motsva-
rande sätt som för tillgängligheten till 
närmaste centralort.

Tillgängligheten till storstad bedöms 
efter det antal personer som har mer 
än en timmes restid på väg till natio-
nella centrum (Stockholm, Göteborg 
eller Malmö) och som har fått resti-
den förändrad med mer än 4 minuter 
under året. Under 2012 fick knappt 700 
personer kortare restid till ett nationellt 
centrum. Inga personer bedöms ha fått 
restidsökningar på mer än 4 minuter. 

Totalt fick knappt 106 000 personer 
kortare restid på väg till sin centralort, 
sitt regionala centrum eller till närmaste 
storstad under 2012, medan drygt  
54 000 personer fick längre restid. De 
totala förbättringarna i tillgänglighet är 
lägre än 2011, då drygt 1,1 miljoner män-
niskor fick kortare restid och drygt  
50 000 människor fick längre restid.

Säkerhet
Inom området säkerhet följer vi antalet 
omkomna och allvarligt skadade i både 
järnvägs- och vägsystemet. Vi redovisar 
också hur många färre omkomna som är 
ett resultat av Trafikverkets åtgärder.

SäKERhET på jäRnVäG 
Trafikverkets mål är att antalet omkom-
na i järnvägssystemet ska halveras från 
2010 till 2020. Det innebär en minskning 
från 110 dödade 2010 till 55 döda 2020. 
I antalet dödade ingår självmord. Upp-
gifterna avser alla järnvägsspår utom 
Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Inlands-
banan, museijärnvägar samt hamn- och 
industrispår.

DIAGRAM 16
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Under 2012 beräknas på statens spår 97 
(78) personer ha dödats och 16 (26) ha 
skadats allvarligt. Som allvarligt skadad 
i järnvägstrafik räknas en person som 
efter järnvägsolycka fått sjukhusvård 
mer än 24 timmar. Cirka 60 procent av 
det totala antalet dödade är självmord. 
Under de senaste tio åren har antalet 
dödade och allvarligt skadade legat på 
oförändrad nivå. 

Av de som dödats har 78 (63) personer 
dödats när de blev påkörda av tåg och 
9 (20) skadats allvarligt. Bland dessa 
olyckor finns merparten av självmorden.

I plankorsningsolyckor dödades 18 
(14) personer och 5 (1) skadades allvar-
ligt.

Antalet barn som dödats i järnvägstran-
sportsystemet var under åren 2004–2012 
i genomsnitt 6,6 per år. Över hälften av 
dödsfallen var självmord. 

Vi håller på att inventera särskilt 
olycksdrabbade platser och sträckor 
där personer blivit påkörda. Under året 
har vi även börjat åtgärda dessa platser. 
Enligt teoretiska effektberäkningar 
ska detta resultera i att 1,5 liv sparas. 
De åtgärder vi gör är bland annat att 
förbättra skyddsanordningar i plankors-
ningar, slopa plankorsningar och bygga 
nya planskilda korsningar. Nya stängsel 
sätts upp på utvalda sträckor och platser. 
Kameraövervakning har tagits i bruk i 
Malmöområdet. 

Källa: era

tabell 10
Resultat för leveranskvalitet Säkerhet

Järnväg Storstad Större stråk
Övriga  

viktiga stråk
mindre trafik

ringa eller 
ingen trafik

Säkerhet

antal omkomna i järnvägstransport-
systemet

97

antal allvarligt skadade i järnvägstran-
sportsystemet

16

antal färre omkomna som ett resultat 
av trafikverkets åtgärder

1,5

Väg Storstad Stamvägar arbetspendling
Utpekat viktigt 
för näringslivet 

Lågtrafikerat

Säkerhet

antal omkomna i vägtransportsys-
temet

296

antal allvarligt skadade i väg-
transportsystemet

4 300

antal färre omkomna som ett resultat 
av trafikverkets åtgärder

6

→

→
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I en europeisk jämförelse är säkerhets-
nivån på Sveriges järnvägar relativt 
god, uttryckt i totalt antal dödade per 
miljoner tågkilometer.

SäKERhET på VäG
Riksdagen beslutade 2009 om målet att 
antalet dödade i vägtrafiken bör halveras 
mellan 2007 och 2020. Det innebär max-
imalt 220 dödade 2020. Enligt samma 
beslut ska antalet allvarligt skadade i 
vägtrafiken reduceras med en fjärdedel.
Under 2012 beräknas 296 (319) personer 
ha omkommit i vägtrafikolyckor. Utfallet 
ligger väl under den nivå som är nödvän-
dig för att nå målet till 2020 och pekar 
på att den positiva trenden under de se-
naste åren fortsatte även 2012. Cirka 25 
(23) av dödsfallen i vägtrafiken beräknas 
ha inträffat genom självmord.

På det statliga vägnätet beräknas 219 
(235) personer ha omkommit och på det 
övriga vägnätet 77 (84). Uppgiften för 
det övriga vägnätet inkluderar 68 (67) 
omkomna på det kommunala vägnätet 
och 9 (17) på det enskilda vägnätet. 
Fördelningen mellan kvinnor och män 
bland de omkomna är 229 (241) män och 
67 (78) kvinnor. Antalet barn 0–17 år 
som beräknas ha dödats i vägtrafiken är 
17 (19). Det är främst antalet omkomna 
oskyddade trafikanter, utom cyklister, 
som minskade jämfört med 2011. Antalet 
omkomna i personbil är i huvudsak 
oförändrat. 

Det minskade antalet omkomna 2012 
kan till viss del förklaras av att trafiken 
minskade något och att arbetet med tra-
fiksäkerhetshöjande åtgärder fortsatte. 
Antalet omkomna minskade trots att 
trenden med minskande reshastigheter 
avstannade under 2012. Åtgärder på det 
statliga vägnätet beräknas ge en teore-

tisk effekt av 6 (3,5) färre omkomna. Åt-
gärderna är främst fortsatt mittsepare-
ring och sänkning av hastighetsgränser.

Antalet dödade i vägtrafiken per  
100 000 invånare 2012 beräknas vara 
3,1 (3,3), exklusive självmord. Under 2011 
var genomsnittet för EU-länderna 6,1. 
Tillgänglig statistik för 2012 visar att an-
talet omkomna har minskat även i övriga 
nordiska länder.

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 2012 beräknas 4 300 personer 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 
22 procent, vilket är i linje med nödvän-
dig utveckling.

Miljö och hälsa
Miljö och hälsa avser transportsys-
temets förmåga att minimera negativ 
påverkan på klimat, hälsa och landskap 
samt förmågan att främja utvecklingen 
av dessa. I dag har Trafikverket en 
indikator för leveranskvaliteten som är 
kopplad till klimat. Utveckling av indika-
torer för hälsa och landskap pågår. 

KLIMaT OCh EnERGI 
Trafikverkets åtgärder under 2012 mins-
kade koldioxidutsläppen (räknat i koldi-
oxidekvivalenter) med 173 204 ton och 
transportsektorns energianvändning 
med 539 GWh. Mest bidrog järnvägsin-
vesteringar, framför allt öppnandet av 
hela Botniabanan. Andra åtgärder som 
bidrog är elbesparing i tågdrift, sparsam 
körning i förarprovet, sänkta hastig-
heter och ökad hastighetsefterlevnad 
samt bättre val av fordon, drivmedel och 
färdsätt.

Uppgifterna till och med 2010 avser 
resultaten av Vägverkets åtgärder, fram-
för allt samverkan för ökad hastighets-
efterlevnad samt bättre val av fordon, 
drivmedel och färdsätt. Resultaten har 
förbättrats i takt med att arbetssätt har 
blivit bättre och att fler åtgärder varit 

Faktisk utveckling Självmord Nödvändig utveckling för att nå etappmålet

DIAGRAM 18

Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2012 samt 
nödvändig utveckling (utifrån medelvärde 2006-2008)
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DIAGRAM 19

Omkomna i vägtrafiken, internationell jämförelse, 
antal per 100 000 invånare år 2011 samt i Sverige 2012

10,6 
10,1 

9,7 
9,4 

9,2 
8,8 
8,8 

8 
7,7 

7,5 
7,4 

7,3 
7 

6,9 
6,5 

6,4 
6,4 

6,2 
6,1 
6,1 

5,9 
5,7 

5,4 
5 

4,9 
4,3 

4,2 
4,1 

4 
3,4 

3,3 
3,3 

3,2 
3,1 

0 2 4 6 8 10 12 

USA
Polen

Grekland
Rumänien

Litauen
Bulgarien

Cypern
Lettland
Belgien
Estland

Portugal
Tjeckien

Luxemburg
Slovenien

Italien
Nya Zeeland

Ungern
Österrike

EU
Frankrike
Slovakien

Australien
Finland

Spanien
Tyskland

Japan
Irland
Malta

Danmark
Norge

Nederländerna
Sverige

Storbritannien
Sverige 2012

Källa: IRTAD och CARE. Källa för  Sveriges värde 2012 är Transportstyrelsen. 

*från och med 2010 särre-
dovisas självmord och mord 
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möjliga att effektberäkna. Från och med 
Trafikverkets bildande redovisas även 
minskad energianvändning. 

Transportsektorns energianvändning 
består till 90 procent av olja, och under 
2011 stod inrikes transporter för 33 
procent av Sveriges växthusgasutsläpp. 
Om utrikes bunkring av sjö- och luftfart 
läggs till så står transportsektorn för 41 
procent av Sveriges växthusgasutsläpp. 
I de flesta av västra Europas länder var 
utsläppen av växthusgaser från trans-
porter oförändrade eller minskade nå-
got, räknat per person. I EU-länderna i 
östra Europa har det dock varit en trend 
med ökande utsläpp. Av de nordiska 
grannländerna har Sverige lägst utsläpp 
av växthusgaser från transporter räknat 
per person. Diagram 20 visar en jämfö-
relse mellan några länder i Europa.

Utsläppen av växthusgaser från 
inrikes transporter domineras av väg-
trafiken, som 2011 stod för 94 procent. 
Därefter kommer luftfart 3 procent och 
sjöfart 2 procent och sist järnvägstrafi-
ken med 0,3 procent. Till detta kommer 
även utsläpp från byggande, drift och 
underhåll av infrastruktur.

Vägtrafikens utsläpp av växthusga-
ser var som störst 2006–2007, då de var 
12–13 procent större än 1990. Sedan dess 
har utsläppen minskat, framför allt från 
personbilar. Utsläppen under 2012 var 2 
procent högre än 1990. Inkluderas pro-
duktion och distribution av drivmedlen 
är ökningen 9 procent mellan 1990 och 
2012. Under 2012 minskade utsläppen 
med 3 procent jämfört med 2011. Under 
året ökade andelen förnybar energi från 
6,5 procent 2011 till 7,2 procent 2012. De 
minskade utsläppen sedan 2006 kan för-
klaras av att ett antal styrmedel införts 
såväl nationellt som inom EU, vilket lett 
till energieffektivare fordon och ökad 
andel förnybar energi. Däremot har det 
till stor del saknats styrmedel för att 
göra samhället mer transportsnålt. Utan 
trafikökningen skulle utsläppen ha varit 
15 procent lägre än 1990. 

Förbättrad energieffektivitet gör att 
ökningen av energianvändningen för 
persontransporter på väg har kunnat 
begränsas till mindre än 1 procent sedan 
1990 trots att transportarbetet ökat med 
13 procent. Koldioxidutsläppen per kilo-
meter för nya personbilar minskade från 
144 g/km 2011 till 138 g/km 2012, vilket 
är en god effektiviseringstakt. För gods-

tabell 12
Resultat av Trafikverkets åtgärder för att minska transportsektorns  
koldioxidutsläpp och energianvändning

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Koldioxid 
(tusen ton)

25 23 22 45 40 72 123 101 115 173

energi (GWh) - - - - - - - - 239 539

tabell 11
Resultat för leveranskvalitet Miljö och hälsa

Järnväg och väg

Miljö och hälsa

minskade koldioxidekvivalenter som ett resultat av 
trafikverkets åtgärder (tusen ton)

173

→
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transporter på väg har energianvänd-
ningen ökat mer än för persontrafiken.

häLSa 
Transporter påverkar hälsan både nega-
tivt och positivt. Det transportpolitiska 
målet anger att transportsektorn ska 
bidra till minskad ohälsa. Det innebär 
minskat antal döda och allvarligt ska-
dade i trafiken, men också minskat antal 
sjuka till följd av exempelvis luftförore-
ningar och buller. Transportsystemet 
kan även bidra till förbättrad folkhälsa 
om möjligheten till fysisk aktivitet ökar 
genom att förutsättningarna för att 
gå eller cykla förbättras. Trafikverket 
kommer att utveckla en indikator för 
antal förlorade levnadsår på grund av 
buller, luftföroreningar och ökad fysisk 
aktivitet. 

Om människor får bättre förutsätt-
ningar att ersätta korta bilresor med 
att gå eller cykla, uppnås betydande 
vinster för samhället och medborgarna. 
Möjligheterna att resa förbättras för dem 
som inte har tillgång till bil, och för dem 
som har bil minskar bilberoendet och 
cyklingen bidrar till förbättrad hälsa. Att 
cykla är betydligt mer energieffektivt 
per personkilometer, och ett ökat cy-
kelresande ökar därmed möjligheterna 
att nå målen om ett långsiktigt hållbart 
samhälle och begränsad klimatpåver-
kan. Ökad andel cykelresor har även 
positiva effekter på trängsel, buller och 
luftkvalitet och bidrar till effektivare 
markanvändning. Trafikverket utvecklar 
nyckeltal för att mäta hur många vunna 
levnadsår en mer attraktiv och tillgäng-
lig stad kan ge. 

Höga bullernivåer medför stora ef-
fekter på hälsa och välbefinnande, till 
exempel ökad risk för hjärt- och kärl-

DIAGRAM 20

Utsläpp från inrikes transporter per person och år 
för några länder i Europa, ton per person och år
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sjukdomar och sömnstörningar, och de 
har också effekter på inlärning och pre-
station. Även vibrationer kan ge upphov 
till störningar och påverka människors 
hälsa. Den sammantagna störningen 
ökar väsentligt om boende samtidigt ut-
sätts för buller och vibrationer. En ökad 
risk för hjärtinfarkt kan enligt WHO 
uppkomma redan vid bullernivåer från 
vägtrafik på 60 dBA Lday (medelljudnivå 
dagtid). Vid en normal trafikfördelning 
på väg motsvarar det bullernivåer strax 
över riktvärdet 55 dBA Leq 24h (medel-
ljudnivå under ett dygn). I WHO:s rap-
port ”Burden of disease from environ-
mental noise” har en beräkning gjorts 
av hur många hälsosamma levnadsår 
som förloras varje år i Europa till följd 
av omgivningsbuller. Beräkningen görs 
i måttet DALY, disability-adjusted life-
years. Det innebär att förutom direkta 
risker för dödsfall räknas även andra 
hälsorisker in och viktas, till exempel 

tabell 13
Utsläpp av växthusgaser per färdmedel (miljoner ton)

1990 2005 2010 2011 2012

personbil 12,9 12,9 12,1 11,7 11,3

Lätt lastbil 0,8 1,4 1,6 1,5 1,5

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

tung lastbil 3,0 4,7 4,5 4,5 4,4

motorcykel/ moped 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Totalt vägtrafik 17,6 19,9 19,1 18,6 18,0

Järnväg persontrafik 0,02 0,02 0,02

Järnväg godstrafik 0,05 0,05 0,05

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

inrikes sjöfart 0,6 0,6 0,5 0,5

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

Totalt inrikes transporter1 19,0 21,1 20,1 19,6

1) exklusive arbetsmaskiner
Uppgifter för 2012 för järnväg, sjöfart och flyg finns ännu inte tillgängliga. År 1990 gjordes ingen uppdelning på person- 
och godstrafik för järnväg. för ytterligare år, se trafikverkets särskilda miljörapport.

sömnstörningar och allmänstörningar. 
Dessa kan i sin tur leda till stressymp-
tom och ohälsa. Beräkningar har ännu 
inte gjorts separat utifrån bullernivåer 
i Sverige, och ett utvecklingsarbete om 
detta planeras under 2013. Man kan anta 
att situationen i Sverige följer liknande 
mönster vad gäller olika typer av hälso-
effekter.  Tabellen visar de hälsoeffekter 
som kvantifierats och kopplats till trafik-
buller i WHO:s beräkningar. 

Trafik på väg och järnväg är de bul-
lerkällor som berör flest människor i 
Sverige. Omkring två miljoner männis-
kor bedöms vara utsatta för trafikbul-
ler som överskrider riktvärdet 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina 
bostäder. 

Längs de statliga vägarna beräknas 
200 000 personer vara utsatta för buller 
inomhus som är högre än de riktvärden 
som riksdagen har beslutat för buller in-
omhus. 380 000 personer beräknas vara 

DIAGRAM 21

Befolkningsviktat index för luftkvalitet i urban bakgrund
2000/2001-2010/2011, procent
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utsatta för maximala ljudnivåer från 
järnväg högre än riktvärdet inomhus. 

De totala bulleremissionerna i sam-
hället minskade sannolikt något under 
året som en följd av förändrat trafik-
arbete. Bullerskyddsåtgärder i de mest 
bullerexponerade miljöerna beräknas 
tillsammans med trafikförändringar ha 
medfört att det totala antalet personer 
som utsätts för trafikbuller över riksda-
gens riktvärde för ekvivalenta ljudnivåer 
inomhus har minskat med omkring  
4 800 personer under 2012. Det finns 
dock osäkerheter såväl i statistikunder-
laget som i beräkningsmodellen.

Trots stora utsläppsminskningar är 
vägtrafiken fortfarande en betydande 
källa till de luftföroreningar som har 
negativa effekter på människors hälsa 
och på miljön. Problemen är störst i 
tätorter. 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 luftförore-
ningar, men partikelhalterna i gaturum 
kan vara bland de högsta i Europa under 
upptorkningen på vårvintern. Det beror 
på att en dominerande del av de lokala 
utsläppen av inandningsbara partiklar 
(PM10) i gatumiljöer sker vid slitage 
och uppvirvling från vägbanan, främst 

tabell 14
Beräkningar av hälsoeffekter från buller i Europa

Hälsoeffekt Antal DALY per år i Europa Andel av antal DALY i Europa

Hjärtinfarkt 61 000 4 %

Sömnstörning 903 000 56 %

allmän störning 587 000 37 %

inlärning och prestation 45 000 3 %

orsakat av dubbdäcksanvändning. 
Enligt beräkningar förloras 35 000 

friska levnadsår varje år på grund av tra-
fikrelaterade luftföroreningar i Sverige. 
Över tvåtusen personer dör i förtid och 
andra drabbas av lungsjukdomar, cancer 
eller problem med hjärta och kärl (Den 
svenska vägtransportsektorns folkhälso-
effekter, Kjellström, 2008).  
Det blir också svårt att nå miljökvalitets-
målen för frisk luft och framför allt de 
preciseringar som finns för kvävedioxid 
och partiklar i tätorter. Även målet för 
marknära ozon är svårt att nå.

Luftkvaliteten i svenska tätorter 
har i allmänhet blivit mycket bättre de 
senaste decennierna, men den positiva 
utvecklingen är inte lika påtaglig som 
tidigare. Halterna varierar mellan olika 
år, främst på grund av meteorologiska 
faktorer. Enligt ett befolkningsviktat 
sammanvägt index har halterna av de 
ingående luftföroreningarna minskat 
med 19 procent i tätorter från början 
av 2000-talet och fram till vintern 
2010/2011. Halterna av kvävedioxider 

har inte minskat det senaste decenniet, 
och de lagstadgade miljökvalitetsnor-
merna för utomhusluft överskrids också 
fortfarande i flera tätorter i trafiknära 
miljöer. En fullständig analys finns inte 
förrän senare under 2013, men prelimi-
nära uppgifter tyder på att miljökvali-
tetsnormen för PM10 klarades under 
2012. Det är i så fall första gången sedan 
normen trädde i kraft 2005. Sannolikt 
har lokala åtgärder, såsom dammbind-
ning och dubbdäcksförbud, bidragit till 
detta. 

Material och kemiska produkter 
som används inom transportsektorn 
påverkar människors hälsa och miljön. 
Trafikverket arbetar för att inte bygga 
in och använda hälso- och miljöfarliga 
ämnen och material. Under 2012 införde 
Trafikverket nya krav för farliga ämnen i 
material och varor. Vi arbetar också sys-
tematiskt med informationsöverföring, 
produktval och dokumentation. Ökad 
hälsa uppnås därmed genom minskad 
användning av utfasnings- och risk-
minskningsämnen. 
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Under 2012 intensifierades arbetet med 
att fasa ut produkter med utfasningsäm-
nen. Antalet produkter med utfasnings-
ämnen har minskat från 76 till 11 de 
senaste fyra åren, och målet är att fasa 
ut alla. 

LanDSKap
Trafikverkets arbete med landskap tar 
sin utgångspunkt i en helhetssyn på 
människa, miljö och transportsystem, 
där landskapets form och rumslighet, 
ekologiska bärkraft och kulturhistoriska 
värden ingår som viktiga delar. Mera 
konkret innebär det att infrastruktu-
ren anpassas till omgivande landskap 
genom att viktiga kulturvärden som 
kulturvägar, kulturbroar och infrastruk-
turanknutna kulturobjekt vårdas och 
underhålls. Vi vårdar och underhåller 
alléer och andra artrika infrastruktur-
miljöer, som vägkanter, stationsmiljöer, 
trafikplatsmiljöer och vattenmiljöer, 
och nya planteras för att stärka kul-
turhistoriska samband och ekologiska 
funktioner. Infrastrukturens negativa 
ekologiska effekter mildras genom att 
nya artrika biotoper anläggs. Faunapas-
sager byggs ibland i kombination med 

viltstängsel och andra åtgärder för att 
öka sambanden i landskapet och minska 
viltolyckorna. Viktig landskapsanpass-
ning av infrastruktur är också att skydda 
yt- och grundvatten från föroreningar 
och ta bort vandringshinder för fisk och 
andra vattenlevande djur i rinnande 
vattendrag.

Under de senaste åren har vi ge-
nomfört riktade åtgärder för att främja 
landskapsanpassning, bland annat för 
att avhjälpa barriärer för fisk och utter. 
Åtgärdstakten har legat på 70 åtgär-
der per år, vilket är under 1 procent av 
det dokumenterade behovet för båda 
kategorierna. Andelen artrika vägkanter 
utgjorde 1996 omkring 6 procent av väg-
kanterna. Stickprovsinventeringar under 
2012 visar att de artrika vägkanterna har 
minskat med cirka 20 procent. Under 
2012 åtgärdades 37 alléer, vilket utgör 
omkring 2 procent av åtgärdsbehovet. 
Andelen restaurerade milstenar utgör 
cirka 3,5 procent av behovet. 

Andelen landskapsanpassad infra-
struktur har alltså minskat för artrika 
infrastrukturmiljöer men har ökat med 
upp till 1 procent för barriäreffekter 
och med omkring 3 procent för infra-

strukturanknutna kulturobjekt och 
alléer. Genom att ställa särskilda krav på 
landskapsanpassad skötsel förväntar vi 
oss att trenden bryts. I alla driftområden 
som upphandlats för väg under 2012 har 
sådana krav ställts.

Arbetet med att åtgärda brister 
i landskapsanpassning på väg- och 
järnvägsnätet har kommit igång igen 
efter några år med mycket låg aktivitet. 
Fortfarande görs ingenting för större 
djur, vilket återspeglas i en långsiktig 
trend med fortsatt ökning av antalet 
viltolyckor. Av dessa olyckor gällde 100 
stora rovdjur, varav drygt 20 örnar. 

Transportsystemet har många be-
röringspunkter med vatten och det kan 
påverka vattnets kvalitet. Det är mycket 
viktigt för samhället med god tillgång 
till dricksvatten av bra kvalitet.  
Preliminära resultat visar att det finns  
1 397 potentiella sträckor med konflikt 
mellan väg och grundvattenförekomster 
av betydelse för dricksvattenförsörj-
ningen. Den sammanlagda vägsträckan 
är 4 748 kilometer. I dagsläget saknas 
ändamålsenliga skyddsåtgärder vid 
många av dessa vattenförekomster.

Trafikverket utredde under 2012 
behovet av vattenskyddsåtgärder vid nio 
konfliktsträckor och vi vidtog skyddsåt-
gärder på två platser och administrativa 
åtgärder på två platser.

Indikatorer för landskapsanpass-
ning kommer att tas fram och redan 
etablerade landskapsåtgärder kommer 
att inarbetas för leveranskvaliteterna för 
landskap. Viktiga utvecklingsarbeten är 
bland annat utveckling av metodik för 
karaktärisering av landskap (Landskap 
i långsiktig planering, Trafikverkets 
publikation 2011:122). Resultatet kan 
användas såväl i miljöbedömningar av 
föreslagna åtgärder som i planeringen 
för att möjliggöra åtgärder anpassade 
till landskapets karaktär, känslighet 
och möjligheter. Metoden har visat sig 
framgångsrik att använda vid drift och 
underhåll av infrastrukturen. 

 För att anpassa infrastrukturen till 
omgivningen krävs också ett strukture-
rat och aktivt arbete med arkitektur och 
utformning. Trafikverket har under 2012 
arbetat med att identifiera arkitektonis-
ka kvalitetsfrågor som är särskilt viktiga 
att bevaka och utveckla. Arbetet kom-
mer att utmynna i ett handlingsprogram 
för arkitektur.
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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.

Trafikverket arbetar också med 
strategiskt och operativt kundarbete, 
forskning och innovation, samverkan för 
effektiv krishantering och internatio-
nellt arbete.

Redovisning av verksamhetsvolym 
och prestationer 
Trafikverkets ledning har förtydligat 
och beslutat om indelning av verksamhe-
ten som bedrivs i syfte att genomföra de 
uppgifter som framgår av vår instruk-
tion och i regleringsbrev. Denna indel-
ning möjliggör en bättre uppföljning av 
resultatet av vår verksamhet, både för 
volymer och kostnader för verksamhe-
ten och de faktiska resultat som vi har 
åstadkommit under verksamhetsåret. 

Tabell 15
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

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

verksamhetsvolym 472 517 709 1 051 758 820 14 462 13 642 15 196 2 013 2 405 2 552 24 749 25 274 24 509 2 210 2 938 3 850 3 296 3 452 3 252 48 254 48 987 50 887

fördelade stödkostnader 16 16 17 36 23 19 502 419 355 70 74 60 859 776 573 0 0 0 1 485 1 308 1 023

Summa 488 533 726 1 087 781 840 14 965 14 061 15 551 2 083 2 479 2 611 25 608 26 050 25 081 2 210 2 938 3 850 3 296 3 452 3 252 49 739 50 294 51 910

Finansiering

anslag 471 516 709 789 480 526 13 580 12 628 13 940 2 086 2 422 2 561 17 531 15 572 17 036 2 210 2 938 3 847 0 0 0 36 668 34 555 38 618

Lån 0 0 0 0 0 0 270 170 433 0 0 0 6 168 6 655 3 497 0 0 0 0 0 0 6 437 6 826 3 930

Bidrag 1 5 4 2 3 2 26 13 7 1 11 11 477 1 194 2 318 0 0 2 0 0 4 507 1 226 2 348

intäkter av avgifter  och övriga intäkter 16 12 12 304 305 337 1 090 995 1 171 -4 46 40 1 432 2 629 2 230 0 0 0 3 439 3 588 3 361 6 277 7 575 7 151

ianspråktagande av tidigare accumelerat överskott 255 255

Summa finansiering 488 533 726 1 095 788 865 14 965 14 061 15 551 2 084 2 479 2 611 25 608 26 050 25 081 2 210 2 938 3 850 3 439 3 588 3 365 49 889 50 437 52 048

Resultat extern uppdragsverksamhet och  
offentligsrättslig avgifter

-8 -7 -25 -142 -136 -113 -150 -143 -138

i verksamhetsvolymen ingår anslagsfinansierade investeringar i infrastrukturanläggningar. Någon direkt jämförelse med  
resultaträkningen är därför inte möjlig.
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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 
i form av leveranser. Dessa ska vara 
hållbara över tiden så att uppföljning och 
analys blir meningsfull och kan bidra till 
ändamålsenlig extern och intern rap-
portering samt nytta i den interna styr-
ningen av verksamheten. Trafikverkets 
ledning har förtydligat och beslutat om 
leveranser på två övergripande nivåer. 

När det gäller uppföljning av volymer 
och kostnader för leveranser så kvarstår 
det en del arbete för att få fram rele-
vanta mått och metoder för mätning 
av resultat. Detta arbete pågår och vår 
ambition är att i årsredovisning för 2013 
fullt ut kunna anpassa våra analyser av 
verksamheten till mätbara resultat av 
leveranser.

I tabell 15 visas verksamhetsvolymen 

enligt beslutad verksamhetsindelning. 
Leveranserna, det vill säga resultatet av 
verksamheten i form av produkter och 
tjänster, redovisas i respektive kapitel. 

Verksamhetens totala omfattning 
är 51,9 miljarder kronor, vilket är 1,6 
miljarder kronor eller 3 procent mer än 
föregående år. Den största förändringen 
finns inom underhåll där stora satsning-
ar gjorts för att öka driftsäkerheten och 
robustheten i järnvägssystemet. Genom-
förandet av investeringsverksamheten 
ligger väl i linje med gällande nationell 
transportplan och regionala planer.

Utökningen av verksamheten i för-
hållande till föregående år avser till stor 
del underhåll och reinvestering av trans-
portinfrastrukturen. Främst gäller detta 
järnvägen där stora satsningar gjorts på 
förstärkt förebyggande underhåll samt 
utbyten av spår och kontaktledningar. 
Kostnaderna för järnvägsunderhållet 
ökade med 0,9 miljarder kronor eller 14 
procent i förhållande till föregående år. 
Motsvarande ökning för vägunderhållet 
var 0,6 miljarder kronor eller 8 procent. 
De stora satsningarna inom järnvägs-
underhållet innebär att utnyttjandet av 
tillgänglig anslagskredit för järnvägsun-
derhållet är fortsatt högt. Detta balan-
seras av ett förhållandevis högt anslags-
sparande inom vägunderhållet. 

Investeringarna i väg och järnväg föl-

jer de långsiktiga planerna. Den anslags-
finansierade delen av investeringarna 
har ökat i förhållande till föregående år. 
Medfinansieringen av investeringarna 
(bidrag) har också ökat. En stor del av 
denna ökning avser regional och kom-
munal medfinansiering av Västsvenska 
paketet. Den lånefinansierade delen av 
investeringarna har minskat trots att 
upplåning påbörjats för trängselskat-
teobjekten. Nedgången i lånefinansie-
ringen till investeringarna är i enlighet 
med planen och hänger samman med att 
flertalet av berörda objekt (till exempel 
E45 och järnväg mellan Göteborg och 
Trollhättan) nu gått in i en slutfas. 

Nuvarande verksamhetsindelning 
för Trafikverket beslutades och infördes 
2012. För 2010 och till viss del även för 
2011 har denna verksamhetsindelning av 
kostnader och intäkter inte varit möjlig 
att göra till fullo. Detta gör att verksam-
heternas volymer inte är helt jämförbara 
mellan åren. Den andel av kostnaden 
som inte gått att fördela mellan verk-
samheten Underhåll och verksamheten 
Trafikledning, trafikinformationen 
och övrig drift redovisas som kostna-
der inom verksamheten Underhåll. På 
samma sätt har kostnaderna som inte 
gått att fördela mellan verksamheterna 
Planera transportsystemet och Effekti-
vare användning av transportsystemet 
redovisats som kostnader inom verk-
samheten Effektivare användning av 
transportsystemet.

Huvuddelen av verksamheten finan-
sieras med anslag. För 2012 finansiera-
des 74,4 (68,7) procent av verksamheten 
med anslag. I tabell 16 redovisas hur 
verksamheterna finansieras med olika 
anslag och anslagsposter.

Planering av  
transportsystemet 
I detta avsnitt beskrivs Trafikverkets 
planering av åtgärder som ska leda till 
ett samhällsekonomiskt effektivt och 
långsiktigt hållbart transportsystem. 
Planeringen innefattar allt från tidiga 
analyser av vilka åtgärder som ska 
genomföras för att tillgodose ett behov, 
till prioriterade åtgärdsplaner med fär-
digprojekterade projekt.

Verksamheten för planering av trans-
portsystemet har ökat de senaste åren. 
Detta beror till stor del på stora omfat-
tande regeringsuppdrag, samt på den 

Tabell 15
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

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

verksamhetsvolym 472 517 709 1 051 758 820 14 462 13 642 15 196 2 013 2 405 2 552 24 749 25 274 24 509 2 210 2 938 3 850 3 296 3 452 3 252 48 254 48 987 50 887

fördelade stödkostnader 16 16 17 36 23 19 502 419 355 70 74 60 859 776 573 0 0 0 1 485 1 308 1 023

Summa 488 533 726 1 087 781 840 14 965 14 061 15 551 2 083 2 479 2 611 25 608 26 050 25 081 2 210 2 938 3 850 3 296 3 452 3 252 49 739 50 294 51 910

Finansiering

anslag 471 516 709 789 480 526 13 580 12 628 13 940 2 086 2 422 2 561 17 531 15 572 17 036 2 210 2 938 3 847 0 0 0 36 668 34 555 38 618

Lån 0 0 0 0 0 0 270 170 433 0 0 0 6 168 6 655 3 497 0 0 0 0 0 0 6 437 6 826 3 930

Bidrag 1 5 4 2 3 2 26 13 7 1 11 11 477 1 194 2 318 0 0 2 0 0 4 507 1 226 2 348

intäkter av avgifter  och övriga intäkter 16 12 12 304 305 337 1 090 995 1 171 -4 46 40 1 432 2 629 2 230 0 0 0 3 439 3 588 3 361 6 277 7 575 7 151

ianspråktagande av tidigare accumelerat överskott 255 255

Summa finansiering 488 533 726 1 095 788 865 14 965 14 061 15 551 2 084 2 479 2 611 25 608 26 050 25 081 2 210 2 938 3 850 3 439 3 588 3 365 49 889 50 437 52 048

Resultat extern uppdragsverksamhet och  
offentligsrättslig avgifter

-8 -7 -25 -142 -136 -113 -150 -143 -138

i verksamhetsvolymen ingår anslagsfinansierade investeringar i infrastrukturanläggningar. Någon direkt jämförelse med  
resultaträkningen är därför inte möjlig.
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utveckling som krävs när förändringar 
genomförs inom planeringsområdet, vil-
ket omfattar såväl den ekonomiska som 
den fysiska planeringen. Trafikverket 
har under 2011 och 2012, på regeringens 
uppdrag, genomfört en trafikslags-
övergripande kapacitetsanalys, samt 
utvecklat en ny fysisk planprocess. Dess-

utom har omfattande förberedelser för 
upprättande av nya planer för utveckling 
av transportsystemet för 2014–2025 
genomförts, bland annat genom ett 
regeringsuppdrag att kvalitetssäkra 
befintlig plan. Den ökade omfattningen i 
planeringen innebär också att behovet av 
de data som utgör underlag för plane-

ringen ökar. Under 2012 har också en 
omfattande mätning genomförts när det 
gäller hastigheterna i vägtrafiken.

Insamlade och  
analyserade daTa
Att samla in och analysera data om till 
exempel trafiken och anläggningarnas 
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Tabell 16
Anslagsförbrukningen per verksamhet, miljoner kronor

Planering av trans-
portsystemet

Effektivare användning av 
transportsystemet

Underhåll Trafikledning,  
trafikinformation  

och övrig drift

Om- och nybygg-
nadsåtgärder

Utbetalning av  
bidrag, stöd och  
medfinansiering

Styrning och stöd Total  
anslagsförbrukning

1:1 Väghållning (ramanslag)

12 Övriga insater för effektiviseringar av transportsystemet 44 224 0 0 0 19 0 288

13 Myndighetsutövning 4 146 0 0 0 0 0 150

0

14.1 Bidrag för drift av enskilda vägar 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044

14.2 Vissa bidrag i trafiksystemet 0

0

16.1 Investeringar i nationell plan 100 0 0 0 6 656 408 0 7 165

16.2 Investeringar i regional plan 22 0 0 0 1 644 747 0 2 415

16.3 Drift och underhåll 46 22 8 141 1 087 0 0 0 9 296

16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion 4 0 0 0 1 503 0 0 1 507

S:a 1.1 Väghållning (ramanslag) 221 394 8 141 1 087 9 803 2 219 0 21 865

1:2 Banhållning (ramanslag)

8:1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan 0 2 0 0 0 0 0 3

9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro konsortiet 0 0 0 0 0 397 0 397

10.1 Investeringar i nationell plan 32 0 0 0 5 914 327 0 6 274

10.2 Drift, underhåll och trafikledning 129 7 5 423 1 416 0 0 0 6 974

11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 3 87 0 0 0 0 0 89

S:a 1.2 Banhållning (ramanslag) 164 96 5 423 1 416 5 914 724 0 13 737

S:a 1:3 Administration 306 17 0 0 0 0 994 1 317

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

1 Driftbidrag till icke statliga flygplatser 0 0 0 0 0 63 0 63

3 Beredskapsflyplatser 0 0 0 0 0 7 0 7

4 Bidrag till regional infrastrukturplanering 0 0 0 0 0 40 0 40

S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser 0 0 0 0 0 110 0 110

S:a 1:7 Trafikavtal 0 0 0 0 0 794 0 794

S:a 1:10 Från EU-budgeten finanserade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 0 0 212 0 0 212

1:11 Trängselskatt i Stockholm

3 Trängselskatt Admin - del till Trafikverket 0 0 0 0 550 0 0 550

6 Trängselskatt Stockholm - överskott tr.skatt del till Trafikverket 2 0 31 0 0 0 0 33

S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm 2 0 31 0 550 0 0 583

Summa 693 507 13 595 2 503 16 480 3 847 994 38 618
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transportsystemet till regeringen. Upp-
draget omfattade alla trafikslag.

Det finns kapacitetsbrister i trans-
portsystemet, men också potential. De 
största bristerna finns inom järnvägen, 
men brister finns även i vägnätet, främst 
i storstadsområdena. Bristande bärighet 
finns på både vägar och järnvägar i delar 

av landet. För godstrafiken finns poten-
tial inom sjöfarten, och för persontrafik 
finns potential genom buss och cykel.  
Såväl gods- som persontransporterna 
förväntas öka kraftigt till 2050. Att 
enbart bygga nytt kommer inte att vara 
ekonomiskt hållbart eller lösa kapaci-
tetsproblemen. Det finns potential att 

tillstånd är en grundförutsättning för 
planeringen. 

FramTagna och PrIorITerade 
åTgärdsPlaner
Kapacitetsutredningen 
Trafikverket avrapporterade i april 2012 
uppdraget om kapacitet och effektivitet i 
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Tabell 16
Anslagsförbrukningen per verksamhet, miljoner kronor

Planering av trans-
portsystemet

Effektivare användning av 
transportsystemet

Underhåll Trafikledning,  
trafikinformation  

och övrig drift

Om- och nybygg-
nadsåtgärder

Utbetalning av  
bidrag, stöd och  
medfinansiering

Styrning och stöd Total  
anslagsförbrukning

1:1 Väghållning (ramanslag)

12 Övriga insater för effektiviseringar av transportsystemet 44 224 0 0 0 19 0 288

13 Myndighetsutövning 4 146 0 0 0 0 0 150

0

14.1 Bidrag för drift av enskilda vägar 0 0 0 0 0 1 044 0 1 044

14.2 Vissa bidrag i trafiksystemet 0

0

16.1 Investeringar i nationell plan 100 0 0 0 6 656 408 0 7 165

16.2 Investeringar i regional plan 22 0 0 0 1 644 747 0 2 415

16.3 Drift och underhåll 46 22 8 141 1 087 0 0 0 9 296

16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion 4 0 0 0 1 503 0 0 1 507

S:a 1.1 Väghållning (ramanslag) 221 394 8 141 1 087 9 803 2 219 0 21 865

1:2 Banhållning (ramanslag)

8:1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan 0 2 0 0 0 0 0 3

9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro konsortiet 0 0 0 0 0 397 0 397

10.1 Investeringar i nationell plan 32 0 0 0 5 914 327 0 6 274

10.2 Drift, underhåll och trafikledning 129 7 5 423 1 416 0 0 0 6 974

11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 3 87 0 0 0 0 0 89

S:a 1.2 Banhållning (ramanslag) 164 96 5 423 1 416 5 914 724 0 13 737

S:a 1:3 Administration 306 17 0 0 0 0 994 1 317

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

1 Driftbidrag till icke statliga flygplatser 0 0 0 0 0 63 0 63

3 Beredskapsflyplatser 0 0 0 0 0 7 0 7

4 Bidrag till regional infrastrukturplanering 0 0 0 0 0 40 0 40

S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser 0 0 0 0 0 110 0 110

S:a 1:7 Trafikavtal 0 0 0 0 0 794 0 794

S:a 1:10 Från EU-budgeten finanserade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 0 0 212 0 0 212

1:11 Trängselskatt i Stockholm

3 Trängselskatt Admin - del till Trafikverket 0 0 0 0 550 0 0 550

6 Trängselskatt Stockholm - överskott tr.skatt del till Trafikverket 2 0 31 0 0 0 0 33

S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm 2 0 31 0 550 0 0 583

Summa 693 507 13 595 2 503 16 480 3 847 994 38 618



lösa delar av problemen genom samver-
kan mellan trafikslagen, och genom att 
effektivisera transportsystemet. 

Fyrstegsprincipen är en grundläg-
gande utgångspunkt i Trafikverkets 
planeringsarbete. Den innebär 

•	 i	första	hand	åtgärder	som	kan	
påverka behovet av transporter 
och valet av transportsätt

•	 i	andra	hand	åtgärder	som	ef-
fektiviserar användningen av 
infrastruktur och fordon

•	 i	tredje	hand	begränsade	om-
byggnadsåtgärder

•		 i fjärde hand nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder.

Den största och snabbaste möjligheten 
att öka kapaciteten finns i att använda 
det befintliga systemet smartare, effek-
tivare och mer hållbart. Dessutom behö-
ver systemet främja effektiva övergångar 
mellan trafikslagen. Drift, underhåll, 
trimningsåtgärder och styrmedel är 

åtgärder som säkerställer att transport-
systemet är robust och att kapaciteten 
används maximalt. 

Vi föreslår prioriterade paketlösning-
ar för att möta behoven där bristerna är 
som störst, det vill säga i storstadsregio-
nerna och på starkt trafikerade vägar 
och järnvägar. För Stockholm, Göteborg 
och Malmö har paket av åtgärder tagits 
fram inom drift, underhåll, reinveste-
ringar, effektiviseringar av befintligt 
system samt investeringar. Potentialen 
att öka kapaciteten och minska träng-
seln ligger i kollektivtrafik och i cykel- 
och gångtrafik, vilket också bidrar till 
miljömålen. Även för utveckling av övrig 
persontrafik finns förslag på paketlös-
ningar. 

För godstrafiken prioriteras åtgärder 
inom ett strategiskt nät med utpekade 
vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser 
och kombiterminaler. Klimatmålen för 
transportsektorn kan nås med hjälp av 
bland annat teknikutveckling, styrmedel 

och fysisk planering mot ett mer trans-
portsnålt samhälle, men det krävs även 
investeringar, främst i järnväg.

Att transportsystemet fungerar och 
är robust och hållbart är en förutsätt-
ning för att det ska utvecklas. Åtgärder 
inom drift, underhåll, reinvesteringar 
och trimning har därför högst prioritet, 
tillsammans med styrmedel och sam-
hällsplanering för effektivare använd-
ning. 

Samhällsutveckling och  
samhällsplanering i tidiga skeden
Under 2012 har vi intensifierat vårt 
engagemang i samhällsplaneringens 
tidiga skeden och medverkat till en bra 
samordning av de statliga och kommu-
nala planeringsprocesserna i den fysiska 
planeringen. Noggrant övervägda åt-
gärdsval ökar chansen att mer kost-
nadseffektiva lösningar väljs och att det 
befintliga transportsystemet används 
effektivare.

Trafikverkets regioner har engagerat 
sig i samhällsplaneringens tidiga skeden 
i flera sammanhang. Regionerna har fört 
tidiga diskussioner med flera kommuner 
inför arbetet med revidering av över-
siktsplaner, och de har deltagit i arbetet 
med fördjupade översiktsplaner. Detta 
har lett till att kommunerna har blivit 
mer intresserade av att vidga tänkandet 
om bebyggelseplanering, kommuni-
kationer och miljö. Bland annat ingår 
Trafikverket i en arbetsgrupp som Gäl-
livare kommun har bildat för att ta fram 
en problemanalys och nulägesanalys 
som underlag för en trafikstrategi, som i 
sin tur är ett underlag för översiktspla-
nen. Kommunen har också kommit med 
önskemål om Trafikverkets planer, rikt-
linjer och strategier redan i inledningen 
av översiktsplanearbetet. Trafikverket 
deltar även aktivt i den första gemen-
samma översiktsplan som nu tas fram av 
Falun och Borlänge. 

Ett annat gott exempel på Trafikver-
kets engagemang i tidiga skeden är 
samarbetet med Täby kommun. Där ger 
flyttningen av galoppverksamheten nya 
förutsättningar för områdets utveck-
ling. Just nu pågår ett arbete med syftet 
att markägarna ska ha en gemensam 
målbild för området innan den formella 
planprocessen enligt plan- och byggla-
gen påbörjas. Inom området ska det fin-
nas bland annat bostäder, arbetsplatser, 
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Tabell 17: 
Verksamhetsvolym och leveranser för planering av transportsystemet, miljoner kronor

2010 2011 2012

Leveranser

insamlade och analyserade data 96 146 218

i samverkan framtagna och prioriterade åtgärdsplaner 208 253 322

Planerad trafik på järnväg 129 117 142

Summa leveranser planering av transportsystemet 432 516 682

forskning och innovation 40 1 27

Summa verksamhetsvolym planering av transport-
systemet 

472 517 709

Finansiering

anslag

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

34 46 44

 - 1:1 ap.13 myndighetsutövning, väg 4 5 4

 - 1:1 ap.16.1 investeringar i nationell plan 50 82 100

 - 1:1 ap.16.2 investeringar i regional plan 5 24 22

 - 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll 25 41 46

 - 1:1 ap.16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion 11 4 4

 - 1:2 ap.10.1 investeringar i nationell plan 40 35 32

 - 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning 157 126 129

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

65 4 3

 - 1:3 administration 65 134 306

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

Bidrag 1 5 4

intäkter av avgifter  och övriga intäkter 16 12 12

Summa finansiering 472 517 709

verksamhetsvolymen för 2010 är inte helt jämförbar med följande år. se kommentar i anslutning till tabell 15, verksam-
hetsvolym.
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service, idrott och stadspark. Trafikver-
ket och även SL deltar i diskussionerna 
om hur området ska kunna försörjas med 
kollektivtrafik. Trafikverket har bland 
annat betonat vikten av åtgärder enligt 
steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen.

På flera håll i landet har Trafikverket 
tillsammans med kommuner genomfört 
seminarier om hållbar samhällsplane-
ring. Där försöker vi ge kommunerna 
mer konkreta verktyg för att jobba med 
dessa frågor. Vi har också belyst vikten 
av att planera för ett transportsnålt 
och cykel- och kollektivtrafikvänligt 
samhälle. 

Trafikverket arbetar även intensivt 
med att precisera riksintressen för ett 
antal hamnar och flygplatser i landet. 
Som exempel kan nämnas Trelleborgs 
hamn och Malmö flygplats. 

Barns och ungas inflytande i  
samhällsplaneringen
Trafikverket och Boverket har arbe-
tat med försök i några kommuner för 
att ta fram rutiner och arbetssätt som 
ökar barns inflytande och delaktighet i 
samhällsplaneringen. Kommunerna som 
deltagit är Trelleborg, Göteborg, Örebro, 
Hällefors, Borlänge och Östersund. 
Bakgrunden till försöket är ett reger-
ingsuppdrag som ska ge nytta i kommu-
nernas fysiska planering. Vi kan även se 
att vi inom Trafikverket kan dra nytta 
av erfarenheterna genom förändrade 
arbetssätt. 

Genom uppdraget har minst 1 000 unga 
fått möjlighet att komma till tals, vilket 
har gett oss erfarenheter av delaktighet 
och inflytande. Även närmare 200 vuxna 
har deltagit på olika sätt, bland annat 
pedagoger, planerare, förvaltningschefer 
och politiker. 

Uppdraget har bland annat visat hur

•	 barns	och	ungas	delaktighet	i	
utvecklingen av bland annat 
transportsystemet ska stärkas, så 
att deras behov blir synliga och 
kan tas om hand

•	 utvecklingen	av	infrastrukturen	
ska utgå från barns och ungas 
behov

•	 Trafikverket	ska	utveckla	meto-
der för medborgardialogen vilka 
fungerar för barn och för andra 
grupper i samhället

•	 Trafikverkets	verksamhet	ska	
utgå från samhällets och kun-
dernas behov, så att Trafikverket 
kan vara nyskapande, vara med 
och utveckla samhället och driva 
förändringar som ökar nyttan 
för medborgare och näringsliv

•	 våra	fysiska	planprocesser	kan	
effektiviseras genom att vi und-
viker kostnader i senare skeden.

Åtgärdsvalsstudier
Åtgärdsvalsstudier är ett nytt steg i pla-
neringen av transportlösningar. Vi har 
tagit fram en handledning och etablerat 
åtgärdsvalsstudier som en metod för 
planeringens tidiga skeden. Metoden 
för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegs-

principen innebär att det skapas en 
arena för tidig dialog, vilket är en viktig 
framgångsfaktor. Initiativtagare till en 
åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, 
en kommun, en region eller någon annan 
aktör. Därför står Trafikverket, Boverket 
och Sveriges kommuner och landsting 
tillsammans bakom handledningen. 
Flera åtgärdsvalsstudier genomförs om 
bland annat gods- och pendlingsstråk, 
stationsområden, godsterminaler, bo-
stadsetableringar och gruvverksamhe-
ter.  Åtgärdsvalsstudier har under 2012 
genomförts bland annat för E20 genom 
Västra Götaland, stråket Kristianstad–
Älmhult och Borlänge bangård.

Nytt planeringssystem
Ett nytt planeringssystem för transport-
infrastruktur beslutades av vårriksda-
gen med anledning av propositionen 
Planeringssystem för transportinfra-
struktur (prop. 2011/12:118). Systemet 
innebär att den fysiska planeringen av 
transportinfrastruktur sker i en sam-
manhållen planeringsprocess i stället 
för i flera steg enligt dagens process. 
Planeringssystemet innebär också 
att en förberedande studie görs inom 
ramen för den långsiktiga ekonomiska 
planeringen. Den nya sammanhållna 
processen förväntas ta kortare tid och 
innebära minskade kostnader. Den 
började användas den 1 januari 2013. Vi 
har tillsammans med andra intressenter 
under 2012 utvecklat arbetssätt, rutiner 
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med mera som är anpassade till det nya 
systemet. 

Propositionen innehåller också en 
modell för hur de ekonomiska delarna av 
planeringssystemet kan vara uppbyggda 
och hur systemet kan knytas fastare till 
den statliga budgetprocessen. 

Ett centralt inslag är hur arbetet med 
de långsiktiga planerna ska förändras. 
Tidigare har planeringen på lång sikt do-
minerats av att de 10–12-åriga planerna 
har reviderats ungefär vart fjärde år. 
Nu kommer regeringen att ta särskilda 
beslut om vilka stora investeringar som 
Trafikverket kan byggstarta under pla-
nens första tre år. Regeringen beslutar 
också vilka stora investeringar som 
Trafikverket ska förbereda för byggstart 
under de påföljande tre åren. 

Förnyade beslut kommer att tas varje 
år för de bägge treårsperioderna. På 
detta sätt kommer regeringen att få ökad 
insyn och ökat inflytande över hur de 

långsiktiga planerna genomförs, och de 
prioriteringar som behöver göras kom-
mer att få en politisk förankring. Det 
innebär även skärpta kvalitetskrav på 
beslutsunderlagen för år 1–3. Samtidigt 
tydliggör regeringen att beslutet för år 
4–6 om att förbereda byggstart syftar till 
att beslutsunderlag för dessa åtgärder 
ska tas fram. Beslut om eventuell bygg-
start för dessa åtgärder fattar regeringen 
i samband med nästa beslut om år 1–3. 
Alla stora investeringar kommer alltså 
på sikt att omfattas av tre regeringsbe-
slut innan Trafikverket får mandat till 
byggstart. 

För att möta dessa förändrade krav 
har Trafikverket under 2012 börjat 
förbereda en översyn av den nu gällande 
planen för 2010–2021. Regeringen gav 
även den 7 juni 2012 Trafikverket i upp-
drag att höja kvaliteten i arbetet med ny 
åtgärdsplan. Uppdraget redovisades den 
30 november 2012.

Trafikverket har i slutet av 2012 fått 
direktiv för arbetet med en ny nationell 
plan för 2014–2025. Arbetet har under 
2012 bland annat gått ut på att dels 
säkerställa att det finns uppdaterade 
underlag för alla åtgärdskategorier, dels 
utveckla arbetsformer som innebär att 
planförslaget anpassas till de nya kraven.

Avgifter på vägar och banor
Trafikverket tar ut avgifter för an-
vändningen av den statliga järnvägs-
infrastrukturen enligt järnvägslagen 
(2004:519). Enligt samma lag ska 
Trafikverket presentera en järnvägsnäts-
beskrivning (JNB). Den ska innehålla 
uppgifter om tillgänglig infrastruktur 
samt information om villkoren för att 
använda infrastrukturen. Den ska också 
beskriva förfaranden och kriterier för 
fördelning av infrastrukturkapacitet. 
Principerna för avgifterna ska också 
redovisas i JNB:n, enligt järnvägsförord-
ningen (2004:526). 

Under 2012 har Trafikverket tagit 
fram JNB:n för Tågplan 2014. De av-
gifter för användning av järnvägsinfra-
strukturen som fastställts för Tågplan 
2014 följer den aviserade inriktningen 
mot en successiv höjning av banavgif-
terna under planperioden 2010–2021.

Trafikverket har regeringens uppdrag 
att redovisa hur banavgifter kan utfor-
mas som ekonomiskt styrmedel (dnr 
TRV 2011/5297). Uppdraget ska slutredo-
visas våren 2014, men en delredovisning 
lämnades i april 2012. I den redovisade 
vi bland annat våra överväganden om 
vissa typer av avgifter, en preliminär 
utvecklingsplan samt en målbild för 
avgiftsstrukturen 2025. Det fortsatta ar-
betet med utveckling av banavgifter har 
därefter präglats av resultaten i kapaci-
tetsutredningen. Det innebär en ökad 
inriktning på avgifter som har koppling 
till underhåll och kapacitetsanvändning. 

Avgifter ska tas ut på de kommande 
broarna på riksväg 50 i Motala, på E4 i 
Sundsvall och på väg 222 i Nacka, enligt 
vad som aviserades i den nationella 
planen för 2010–2021. Under 2012 har 
Trafikverket förberett en driftsättning 
av avgiftssystemet i Motala, inför öpp-
nandet av bron under andra hälften av 
2013. Riksdag och regering beslutar om 
införande av avgifter. Regeringen till-
satte 2011 en särskild utredare med upp-
drag att föreslå vissa bestämmelser om 
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skatte- och avgiftsuttag vid användning 
av vissa vägar (dir. 2011:47). Utredningen 
lämnade ett delbetänkande i september 
2012, med förslag till lag och förordning 
om infrastrukturavgifter på väg. Vi har 
under hösten 2012 lämnat ett remissvar 
på utredningens förslag. 

Vi har under hösten arbetat med ett 
regeringsuppdrag om att omförhandla 
avtalet för bron över Sundsvallfjärden. 
Uppdraget beslutades den 1 november 
2012 och ska redovisas senast den 31 
januari 2013. Diskussioner inleddes med 
Sundsvalls kommun under 2012.

Trängselskatt infördes i Göteborg den 
1 januari 2013. Trafikverket har tillsam-
mans med Transportstyrelsen arbetat 
med driftssättning av systemet för att ta 
upp skatten. Vi har också gjort en fram-
ställan till regeringen om ändring av 
lagen (2004:629) om trängselskatt, med 
anledning av att Norra länken i Stock-
holm öppnas för trafik under 2015.

Planerad trafik på järnväg
Sverige har sedan 2011 den mest avreg-
lerade järnvägsmarknaden i Europa. 
Trafikverket har avtal om trafikering 
med ett 80-tal aktörer, varav 45 är 
järnvägsföretag och resten är trans-
portköpare och trafikorganisatörer.

Förutsättningarna för kapaci-
tetstilldelning, till exempel vilken 
infrastruktur som finns, restriktioner 
och avgifter, anges i den så kallade 
järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). 

Alla tåg måste ha en tidtabell och de 
måste ha tilldelats kapacitet på järn-
vägsspåret. Processen för detta regleras 
bland annat i järnvägslagen. Kapacite-
ten tilldelas  i en så kallad tågplan. Den 
börjar gälla kl 24.00 andra lördagen i 
december och gäller 12 månader framåt. 
Tilldelning av ytterligare kapacitet och 
ändring eller borttagande av tilldelad 
kapacitet sker kontinuerligt. Då kan dock 
endast kapacitet som finns ledig i den 
årliga tågplanen tilldelas.

Tilldelningen sker genom att man 
ansöker om kapacitet, åtta månader 
innan tågplanen börjar gälla, det vill 
säga i april. Inför tågplan 2013 kom det 
drygt 7 500 ansökningar om kapacitet 
för tåg från 44 företag. Ansökningarna 
motsvarar cirka 1,5 miljoner tåg per 
år, vilket är ungefär samma antal som 
föregående år. Trafikverket ansöker 
också om kapacitet för arbeten i spåret. 

För 2013 är det totalt 2 600 banarbeten. 
Jämfört med föregående år är det cirka   
1 000 fler banarbeten.

Kapaciteten är hårt utnyttjad i många 
områden, främst runt storstäderna. 
Därför har särskilda analyser gjorts för 
tågtrafiken där, på Södra stambanan, 
Västra stambanan och Västkustbanan. 
Speciellt fokus har lagts på Göteborgs 
central, där trafiken ökade med cirka 30 
procent när det nya Västtrafiksystemet 
mot Ale startade. 

Att förklara en sträcka överbelastad 
är ett instrument som ska användas när 
många vill ha samma kapacitet. Då till-
lämpar Trafikverket så kallade priorite-
ringskriterier för att samhällsekonomiskt 
värdera vilka trafiklösningar som är de 
mest effektiva. Detta förfarande användes 
bland annat för sträckan Falun–Borlänge.

En modell med så kallade kvalitets-
avgifter lanserades den 1 april 2012. 
Trafikverket kodar förseningstillfäl-
lena med orsaker som i sin tur ligger till 
grund för vem som får betala avgift. Tra-
fikverket har utvecklat ett arbetssätt för 
att kodningen av orsaker till förseningar 
ska bli felfri. Arbetssättet blir ständigt 
bättre ju mer van organisationen blir. 
Genom att sammanställa och analysera 
kodningen kan vi identifiera var vi har 
våra brister och ta fram åtgärder för att 
minska förseningarna.

Vi har sedan tidigare en fokusgrupp 
som tillsammans med järnvägsföre-
tagen framgångsrikt arbetar med att 
minska trafikstörningar som orsakas 
av strömavtagare och kontaktledning. 
Fokusgruppen är en del av Nationellt 
driftsforum, som är ett branschsamar-



bete för ökad punktlighet. Under 2012 
har ytterligare en fokusgrupp bildats 
med syfte att minska trafikstörningar 
som följd av hjulskador. Därutöver har 
en grupp etablerats som fokuserar på 
kvalitet i trafikinformationen.

Arbetet med tågplanen för 2013 har 
fokuserat på ökad robusthet, det vill 
säga störningstålighet. Exempelvis har 
vi simulerat och identifierat minsta tids-
avstånd mellan tåg på Södra stambanan, 
Västra stambanan och Västkustbanan. 
Innan förslaget till tågplan skickades ut 
på remiss testades det genom konflikt-
hantering och granskning hos trafik-
ledningen, och en trångsektorsplan för 
Malmö togs fram. Detta innebär att vi 
nu arbetar efter trångsektorsplaner för 
alla storstadsområdena. Överbelast-
ningarna som före Tågplan 2013 fanns 
på Göteborgs central samt sträckorna 
Västerås–Stockholm, Uppsala–Sala och 
Borlänge–Falun eliminerades i samråd 
med branschen. 

Ytterligare exempel på hur vi har löst 
problem och skapat större robusthet är 
påslag i tidtabellerna för tåg som pas-
serar större banarbeten, färre planerade 
större banarbeten, tätare samarbete med 
branschen samt begränsade möjligheter 
att dela ut restkapacitet på vissa tider 
och sträckor på Södra stambanan. I 
oktober hölls en workshop med syfte 
att hela branschen ska bli mer effektiv 
och att tilldelningsprocessen ska bli 
bättre på lång sikt samt att branschen 
ska arbeta mer transparent, nyttja 
gemensamma resurser, öka flexibiliteten 
i tågplaneprocessen och uppnå robusta 
och körbara planer.

Kanalisation av ledningar i vägnätet 
Enligt regleringsbrevet ska Trafikver-
ket i årsredovisningen redovisa vilka 
åtgärder myndigheten vidtagit när det 
gäller kanalisation i vägnätet, det vill 
säga skapande av utrymme i vägnätet för 
ledningar.

I juni genomförde Näringsdepar-
tementet tillsammans med Bredband-
forum ett möte om kanalisation av 
ledningar i vägnätet. Post- och telesty-
relsens rapport ”Affärsmöjligheter med 
bredbandskanalisation” var då ute på 
remiss. Sammanfattningsvis föreslår 
Post- och telestyrelsen att en oberoende 
part får ansvar för att hantera finansie-
ring och uthyrning av kanalisation.  
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Trafikverket ställer sig bakom detta 
förslag. 

Trafikverket anser att befintlig 
it-infrastruktur och kanalisationer för 
andra ledningar måste samutnyttas i 
större utsträckning för att minska anta-
let ledningsarbeten inom vägområdet. 
Därigenom minskar risken för stör-
ningar i trafiken och för skador på vägen 
i samband med upprepade grävarbeten.

Trafikverket planerar att ta fram 
egna riktlinjer för hur och när kanali-
sationer för verkets egna ledningar ska 
anläggas. Eventuella extra utrymmen i 
dessa framtida kanalisationer kommer 
att kunna upplåtas i mån av plats.

Trafikverket planerar för en work-
shop tillsammans med Bredbandsforum 
under våren 2013.

effektivare användning av 
transportsystemet

I avsnittet redovisas verksamhe-
ten enligt Trafikverkets leveranser. 
Leveranserna”Expertstöd för att 
påverka användning inom effektiva 
person- och godstransporter och hållbar 
samhällsutveckling” och ”Verktyg 
och metoder för effektiva person- och 
godstransporter och hållbar samhällsut-
veckling” särredovisas dock inte. Sådana 
verksamheter genomförs sällan separat, 
och båda leveranserna leder ofta gemen-
samt till en effektivare användning av 
transportssystemet. I stället redovisas 
dessa leveranser samlat, men uppdelat i 
avsnitten Effektivare person- och gods-
transporter, Trafiksäkerhet samt Miljö 
och hälsa.

Trafikverket har under 2012 ökat sin 
fokusering på att arbeta med samhälls-
planering i tidiga skeden enligt fyrstegs-
principen. Fortsatt utveckling kommer 
att krävas under en tid framåt. 

Denna omställning, tillsammans med 
den nerdragning av ramar som gjorts 
efter 2010 och beslut om ändrad inrikt-
ning i det som tidigare kallades sektors-
ansvaret, har inneburit att Trafikverket 
kraftigt minskat sitt samarbete med 
enskilda företag och kommuner i deras 
arbete med hållbara resor och transpor-
ter. Under 2012 har stora delar av den 
verksamhet som benämnts ”Samverkan 
med näringslivet” helt avvecklats.

41

Trafikverkets verksamhet
Effektivare användning av transportsystemet

Tabell 18

Verksamhetsvolym och leveranser för effektivare användning av transportsystemet, miljoner kronor

2010 2011 2012

Leveranser

Genomförda åtgärder för att påverka användningen av transportsys-
temet

64 59 39

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

374 190 174

myndighetsbeslut för en effektiv användning av transportsystemet 155 137 140

Genomförda förarprov 275 290 311

museiverksamheten 39 36 47

Summa leveranser effektivare användning av transportsystemet 907 713 713

forskning och innovation 143 45 108

Summa verksamhetsvolym effektivare användning av transportsys-
temet

1051 758 820

Finansiering

anslag

 - 1:3 administration 9 13 17

 - 1:2 ap.8.1 fastställelse av tågplan och järnvägsplan 2 2 2

 - 1:2 ap.11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 105 85 87

 - 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning 22 3 7

 - 1:1 ap.16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion 0 0 0

 - 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll 43 28 22

 - 1:1 ap.13 myndighetsutövning, väg 144 140 138

 - 1:1 ap.16.2 investeringar i regional plan 1

 - 1:1 ap.12 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet 429 186 232

Bidrag 2 3 2

intäkter av avgifter  och övriga intäkter 304 305 337

Summa finansiering 1059 765 846

resultat offentligrättslig verksamhet, förare -8 -7 -25

verksamhetsvolymen för 2010 är inte helt jämförbar med följande år. se kommentar i anslutning till tabell 15,  
verksamhetsvolym.
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eFFekTIvare Person- och  
godsTransPorTer 
 
Persontransporter
Trafikverket har medverkat i partner-
samverkan om fördubbling av kollektiv-
trafikens marknadsandel, bland annat 
i projekt om framtida betallösningar 
för kollektivtrafiken och principer för 
tillträde och prissättning vid järnvägs-
stationer och bussterminaler.

Trafikverket samverkar med sex 
andra aktörer om skolans arbete med 
trafik. Ett av resultaten är foldern ”Stöd 
till skolans arbete med trafik”.

Samverkan om cykling sker i det 
nationella planeringsrådet för cykel-
frågor och har bland annat  handlat om 
cykelstrategins handlingsplan.

”Rådet för tillgänglighet och använd-
barhet för personer med funktionsned-
sättning” är ett nationellt samarbets- 
och dialogforum där Trafikverket ingår. 
Rådet har under året haft fyra möten. 

Trafikverkets regioner har medver-
kat i dialoger och aktiviteter med de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
om utformning av första generationens 
trafikförsörjningsprogram.

Samarbete sker med bland annat 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap om äldres säkerhet inom 
trafikområdet. Trafikverket deltar även i 
flera äldrenätverk.

Trafikverket har samarbetat med 
Transportstyrelsen och Sjöfartsverket 
om regeringsuppdraget för genomför-
ande av funktionshinderpolitiken, med 
de tre delmål som myndigheterna har 
tillsammans. 

Delmål 1 handlar om att bytespunk-
terna inom det nationellt prioriterade 
nätet av kollektivtrafik i ökad omfatt-
ning ska kunna användas av personer 
med funktionsnedsättning. 

För att uppnå delmål 2 har samarbete 
inletts på motsvarande sätt som inom 
målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. 

För delmål 3, som handlar om upp-
levelsen att kunna använda transport-
systemet, pågår samarbete med övriga 
trafikmyndigheter, Handisam, Post- och 
telestyrelsen samt Hjälpmedelsinstitu-
tet. 

I samarbete med Jernhusen har Tra-
fikverket tillhandahållit ledsagning på 
124 stationer. Samtrafiken utvecklar ett 
nytt trafikslagsövergripande system för 

bokning av ledsagning, och Trafikver-
ket och Jernhusen deltar i det arbetet 
tillsammans med branschen. 

År 2009 påbörjades projektet Attrak-
tiva stationer. En strukturerad arbets-
process som stöd för lokal samverkan 
arbetades fram, och under 2012 har en 
uppföljning inletts.

Åtgärder för ökad tillgänglighet har 
genomförts på hållplatser, rastplatser 
och stationer utanför det prioriterade 
nätet. Det handlar då om att eliminera 
enkelt avhjälpta hinder.

Trafikverket medverkar i uppdate-
ringen av EU-regelverken TSD PRM 
som påverkar åtgärder på stationer för 
personer med funktionsnedsättning. 
Trafikverket medverkar även i andra 
internationella och nationella standardi-
seringsarbeten. 

Godstransporter

Trafikverket deltar i landets sex regiona-
la godstransportråd. Råden är politiskt 
oberoende och arbetar för att utveckla 
och stärka samarbetet mellan trafiksla-
gen. I dag finns sex godstransportråd i 
landet: Skåne/Blekinge, Småland, Östra 
Mellansverige, Norrbotten och Väster-
botten, Mittsverige samt Östergötland. 
Trafikverket deltar i Klimatneutrala 
godstransporter på väg (KNEG). Det är 
ett samarbete mellan aktörer i trans-
portsektorn och i övrigt näringsliv, 
samhälle samt forskning och innovation 
(FOI). KNEG:s mål är att utsläppen från 
en typisk svensk godstransport på väg 
ska halveras till 2020 jämfört med 2005. 
Visionen är att godstransporterna på 
de svenska vägarna ska vara klimatneu-
trala. KNEG arbetar genom att medlem-
marna gör åtaganden inom klimatområ-
det – åtaganden som följs upp varje år. 
KNEG arbetar även genom samarbets- 
och utvecklingsprojekt för att utveckla 
ny teknik och nya arbetssätt för att föra 
klimatarbetet framåt. 

Trafikverket stödjer branschorga-
nisationer och medlemsorganisationer 
med kunskap och erfarenhetsutbyte 
genom långsiktig samverkan. Exempel 
på detta är att Trafikverket som sam-
mankallande har upprätthållit dialogen 
med branschorganisationerna i Närings-
livsrådet. Trafikverket har informerat 
om aktuella frågor inom transportsek-
torn, med koppling till näringslivets 
transporter. Temamöten har arrangerats 

med fokus på utmaningar och näringsli-
vets långsiktiga behov inom sjöfart och 
luftfart.

Trafikverket deltar i och har etablerat 
ett sekretariat för att hålla ihop arbetet 
med Godskorridor Stockholm och 
Palermo. Godskorridorerna kommer att 
tillhandahålla särskilt reserverade tåg-
lägen, gemensam kontaktpunkt för in-
formation och ansökningar om tåglägen, 
gemensamma prioriteringsregler och 
punktlighetsmål med kontinuerlig upp-
följning. Varje godskorridor tar också 
fram en gemensam plan för genomför-
ande, där bland annat investeringsplan 
ingår.

TraFIksäkerheT
Järnväg
Antalet dödade på järnvägen visar ingen 
minskning sett i ett tioårigt perspektiv. 
Under 2012 har Trafikverket påbörjat ett 
arbete med att ta fram nya indikatorer 
för tillståndet i anläggningen. Indika-
torerna avser bland annat säkerheten 
i plankorsningar, underhållsarbeten i 
trafikerade spår och personpåkörningar.
Påkörning av personer som obehörigt 
vistas i spårområdet utgör en majoritet 
av antalet olyckor med dödlig utgång i 
järnvägstrafiken, och där utgör själv-
morden den största andelen. 

En genomgång av olyckor de senaste 
åren visar att en stor del av personpåkör-
ningarna sker på en relativt begränsad 
del av anläggningen. På ett sextiotal 
av dessa sträckor och stationer har 
inventeringar genomförts, och där finns 
konkreta förslag på säkerhetshöjande 
åtgärder, exempelvis stängsling. 

I Skåne samarbetar Trafikverket med 
polis, räddningstjänst, SOS Alarm och 
järnvägsföretagen, vilket innebär att 
indikationer om personer i närheten av 
spårområdet omedelbart rapporteras 
till Trafikverkets trafikledning som då 
stoppar tågen eller beordrar nedsatt has-
tighet. Projektet har resulterat i att flera 
personer på detta sätt tagits om hand. 
Trafikverket medverkar också i det euro-
peiska forskningsprojektet RESTRAIL 
som syftar till att finna effektiva metoder 
för att förhindra obehörigt spårbeträ-
dande och självmord på järnväg.

Särskild säkerhetsinformation riktad 
till barn och ungdomar finns på Tra-
fikverkets webbplats. Trafikverket har 
fortsatt att medverka i framtagandet av 
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de nya harmoniserade EU-reglerna inom 
trafiksäkerhetsområdet för järnväg.

Vägtrafik

Grunden för samarbetet för ökad trafik-
säkerhet på väg är främst arbetet med 
målstyrning inriktat på år 2020. I arbe-
tet pekade man ut de åtgärdsområden 
som anses ha störst inverkan på målnivå-
erna, så kallade indikatorer. Nuvarande 
etappmål kräver en halvering av antalet 
dödade och en minskning av antalet all-
varligt skadade med 25 procent mellan 
2007 och 2020. EU har sedan antagit ett 
mål om en halvering av det totala antalet 
dödade i vägtrafiken och en minskning 
av antalet mycket allvarligt skadade 
med 40 procent mellan 2010 och 2020. 
Under 2012 har Trafikverket samlat en 
analysgrupp med nationella aktörer 
med uppdrag att se över både etappmål 
och indikatorer för trafiksäkerhetsar-
betet. Analysen visar att det är möjligt 
att skärpa målen i enlighet med det nya 
EU-målet. På uppdrag av Näringsdepar-
tementet  har Trafikverket sedan tagit 
fram en konsekvensbeskrivning över 
nödvändiga åtgärder för att målet ska 
kunna uppnås. 

Trafikverket har också tagit fram 
en överenskommelse om en gemensam 
inriktning för verksamhetsåret 2012, på 
uppdrag av Gruppen för nationell sam-
verkan – väg (GNS Väg). Den översyn av 
trafiksäkerhetsmålen som gjorts under 
2012 i samverkan med deltagarna i GNS 
Väg visar tydligt att trafiksäkerhets-
arbetet måste ändra fokus mot att öka 
säkerheten för oskyddade trafikanter. 
Under 2012 har därför ett arbete påbör-
jats för att ta fram ett aktörsgemensamt 
planeringsunderlag för säkrare cykling. 
Arbetet inriktas inledningsvis mot att 

samla kunskap för att kunna peka ut 
vilka strategier och åtgärder som är 
nödvändiga. 
Hastighet
Att genomföra riksrepresentativa 
mätningar av fordonshastigheter är 
väldigt resurskrävande. Den senaste  
mätningen genomfördes 2004. Under 
2012 har Trafikverket genomfört en av 
de tre mätningar som planeras under 
perioden fram till 2020. Mätningarna 
som genomförts under 2012 visar att 
andelen trafikarbete inom gällande 
hastighetsgräns på statliga vägar var 
46 procent. Det är en förbättring med 3 
procentenheter sedan 2004. Målet är att 
80 procent av trafikarbetet ska ske inom 
gällande hastighetsgräns år 2020. Ande-
len som följer gällande hastighetsgräns 
är inte i linje med den önskvärda utveck-
lingen. En förklaring är de omfattande 
sänkningarna av hastighetsgränser som 
Trafikverket genomfört under perioden.  

Trafikverket genomför också enklare 
mätningar som endast visar förändring 
av hastigheter. Sedan 2005 har mätning-
arna visat på trendmässigt minskande 

DIAGRAM 22

Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt 
vägnät 1996–2004 och 2012 samt nödvändig 
utveckling till 2020, procent
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DIAGRAM 23

Andel nya bilar med högsta säkerhetsbetyg i Euro NCAP 
2003–2012, samt önskvärd utveckling till 2020, procent
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hastigheter, men under 2012 har minsk-
ningen planat ut. 
Hastighetsöversynen på statligt vägnät 
har fortsatt, om än i minskad omfattning 
jämfört med tidigare år. Arbetet med att 
införa nya hastighetsgränser i landets 
kommuner har fortsatt även under 2012. 
Trafikverket bedömer att kommunerna i 
betydligt mindre utsträckning har infört 
nya hastighetsgränser inom tättbebyggt 
område under 2012 jämfört med 2011. 

Rikspolisstyrelsen och Trafikverket 
äger och driver gemensamt ett system 
för automatisk trafiksäkerhetskontroll 
(ATK). Systemet omfattar cirka 1 100 
fasta och 15 mobila mätstationer för 
automatisk hastighetsmätning (kame-
ror). Vid årsskiftet 2011/2012 upphörde 
avtalet med nuvarande leverantör av 
ATK-stationer. Under året har därför en 
upphandling startats. 

Under 2012 har Trafikverket även 
samverkat om hastighetsefterlevnad för 
den tunga trafiken, där aktörer såsom 
Sveriges Åkeriföretag, Rikspolisstyrel-
sen och Transportarbetareförbundet 
ingår. Vi har även fortsatt att stötta 
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Folksam, MHF och Salus Ansvar i deras 
projekt om intelligenta hastighetsan-
passningssystem (ISA).

Trafikverket planerar också tillsam-
mans med polisen och andra aktörer den 
nationella och internationella trafiksä-
kerhetsveckan för bättre hastighetsan-
passning. 
Säkra fordon
De första bilarna som nått högsta säker-
hetsbetyg, fem stjärnor i Euro NCAP, 
testades och kom ut på marknaden under 
2001. Målnivån är 100 procent år 2020. 
År 2012 hade 82 procent av nya bilar 
högsta säkerhetsbetyg. Utvecklingen 
ligger över den nivå som krävs för att nå 
målet om 100 procent 2020. Se diagram 23 
sidan 43.

Under 2012 har Trafikverket deltagit 
i Euro NCAP:s arbete med att ta fram 
testprotokoll för stödsystem för has-
tighetsanpassning (ISA). Detta har lett 
till att Euro NCAP under 2013 kom-
mer att bedöma och ge omdömen om 
ISA-system. Trafikverket har arbetat 
för att Euro NCAP ska börja bedöma 
automatiska nödbromssystem, vilket 
kommer att börja under 2014. Under året 
har det också bedrivits FOI-verksamhet 
som syftar till ”Säkra fordon i samarbete 
med fordonsindustrin”. Arbetet har 
främst handlat om effektsamband för 
fotgängarvänliga fordonsfronter samt 
vinterdäck. 

Trafikverket har i samverkan med 
berörda aktörer vidareutvecklat den 
gemensamma motorcykel- och moped-
strategin från 2010. Strategin har nu ut-
vecklats och anpassats efter nya EU-mål, 
ny kunskap och aktörernas genomförda 
åtgärder. Ökad andel nya motorcyklar 
med låsningsfria bromsar samt ökad 
hjälmanvändning hos mopedister är 
viktiga åtgärdsområden som pekas ut. 

DIAGRAM 24

Bältesanvändning i personbilars framsäte 1996–2012, 
samt nödvändig utveckling till 2020, andel i procent
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Bälte
Användningen av bilbälten i personbil 
har ökat jämfört med 2011. Av förarna är 
det 98 (97) procent som använder bälte, 
och av passagerarna i framsätet är det 98 
(96) procent. Användningen ligger något 
över nödvändig utveckling. 

Trafikverket samverkar med andra 
aktörer för att påskynda utvecklingen 
av fordonssäkerhet. Under 2012 ökade 
andelen trafik med bilar med bältespå-
minnare till 60 (48) procent. År 2020 
bedöms uppemot 100 procent av trafiken 
ske med bilar utrustade med bältespå-
minnare.

Trafikverket planerar gemensamt 
med polisen och andra aktörer den na-
tionella och internationella trafiksäker-
hetsveckan för ökad bältesanvändning.
Alkohol
Andel nyktra förare har ökat från 99,71 
procent 2007 till 99,78 (99,75) procent 
2012. Trenden med allt nyktrare trafik 
följer den nödvändiga utvecklingen för 
att målet ska uppnås. 

Trafikverket samverkar med indu-
strin för utveckling av ny smart teknik 
för att förhindra onykter körning. 
Smadit (Samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken) genomförs i samverkan 
med bland annat Polisen, Tullverket, 
Kustbevakningen, socialtjänst och bero-
endevård. 

Don’t drink & drive är en informa-
tionsverksamhet som riktar sig till 
ungdomar. Trafikverket tillhandahåller 
material och metoder som andra grup-
per (främst högstadie-, gymnasie- och 
trafikskolor) kan använda i dialog med 
ungdomarna.

Trafikverket planerar gemensamt 
med polisen och andra aktörer de natio-
nella och internationella trafiksäkerhets-
veckorna för nykter trafik. Under 2012 

DIAGRAM 25

Nyktra förare baserat på data från polisens 
kontroller 2007–2012, samt nödvändig utveckling 
till 2020, andel i procent
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genomförde polisen preliminärt 2,3 (2,5) 
miljoner utandningsprov.
Cykelhjälm
Under 2012 var den observerade cykel-
hjälmsanvändningen 33 (32) procent. 
I diagrammet visas även hur cykel-
hjälmsanvändningen behöver förändras 
mellan 2007 och 2020 för att målnivån 
70 procent (med ny hjälmlag för alla) 
respektive 35 procent (med nuvarande 
hjälmlag, endast för barn) ska uppnås. 
Detta innebär en årlig ökning på 7,6 
procent respektive 2,0 procent. Cykel-
hjälmsanvändningen bedöms inte ha 
ökat tillräckligt mycket de senaste åren 
för att målnivån 70 procent ska uppnås 
till 2020. 

mIljö och hälsa
Klimat och energi
En av de största utmaningar samhället 
står inför är att anpassa sig till fram-
tidens situation med begränsade och 
delvis osäkra energitillgångar och med 
höga krav på sänkta utsläpp av växthus-
gaser. En av Trafikverkets stora utma-
ningar är att skapa ett energieffektivt 
transportssystem och på så sätt bidra 
till att de transportpolitiska målen och 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpå-
verkan uppnås. 

Trafikverket arbetar parallellt inom 
fyra områden för att minska transport-
sektorns klimatpåverkan: 

•	 attraktiva	och	tillgängliga	städer	
för minskat bilberoende

•	 energieffektiva	godstransport-
kedjor

•	 energieffektiv	infrastrukturhåll-
ning 

•	 teknikutveckling	för	mer	energief-
fektiva fordon, fartyg och flygplan 
med uthållig energiförsörjning. 
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Observerade cyklister med cykelhjälm 1996-2012, 
samt nödvändig utveckling till 2020, andel i procent
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Parallella åtgärder leder till en minsk-
ning av transportsektorns totala energi-
användning, vilket gör att den förnybara 
energin räcker längre. 

Järnvägsinvesteringar gav det största 
bidraget till Trafikverkets mål om ener-
gieffektivisering och minskade koldi-
oxidutsläpp 2012, och där dominerar 
öppnandet av hela Botniabanan. Totalt 
har järnvägsinvesteringar bidragit med 
en minskning av energianvändningen 
med 270,9 GWh, och överflyttning från 
vägtrafik har bidragit med en minskning 
av koldioxidutsläppen med 82 317 ton. Av 
dessa utgör Botniabanan 248 GWh och 
75 000 ton koldioxid. 

Trafikverkets åtgärder inom drift och 
underhåll har bidragit till en minskning 
av energianvändningen med 46 GWh 
och en minskning av koldioxidutsläp-
pen med 3 100 ton. Exempel på detta är 
effektivare masshantering i samband 
med tillverkning och distribution av 
beläggningsmassor samt effektivisering 
i elkraftsanvändningen. Dessutom har 
Trafikverkets åtgärder i byggskedet 
bidragit till en minskning av koldioxid-
utsläppen med 39 000 ton under 2012.
Trafikverket samverkar med näringsliv 
och offentliga organisationer för bättre 
val av fordon, drivmedel och färdsätt, 
förändrade logistikupplägg, ökad has-
tighetsefterlevnad och sparsam körning. 
Åtgärderna har medfört en minskning 
med 31 900 ton koldioxid och 59 GWh 
energi (samverkan näringsliv) respektive 
27 900 ton koldioxid och 67 GWh energi 
(samverkan med offentliga organisatio-
ner). Införandet av sparsam körning i 
förarprovet har minskat koldioxidutsläp-
pen med drygt 19 000 ton och energi-
användningen med 62 GWh. Under året 
har dubbdäcksanvändningen minskat, 

vilket innebär en minskning med 1 400 
ton koldioxid och 5 GWh. 

Väginvesteringar innebär ofta ökat 
trafikarbete och höjda hastigheter, vilket 
under 2012 har ökat energianvändning-
en med 17 GWh och koldioxidutsläppen 
med 5 100 ton. Metoderna som beskriver 
trafikökningen till följd av väginveste-
ringar tar inte hänsyn till långsiktiga 
effekter, som förändrad lokalisering av 
verksamheter och boende. Trafikök-

ningen och därmed utsläppsökningen 
kan därför vara underskattad. För att 
dämpa en del av dessa effekter arbetar 
Trafikverket med mobility management 
för minskat bilresande. 

Ökad hälsa till följd av  
fysisk aktivetet

Staden ska vara attraktiv att bo, arbeta 
och vistas i, samtidigt som städerna 
fortsätter att växa. Utformningen av 
städerna och transportssystemet i kom-
bination med bebyggelsestruktur och 
lokaliseringsmönster är avgörande för 
att skapa hållbara och attraktiva städer. 
Infrastrukturen ska vara tillgänglig och 
robust så att människor kan förflytta sig 
på ett miljömässigt hållbart sätt, genom 
att välja kollektivtrafik och cykel i stället 
för korta bilresor. En ökad fysisk akti-
vitet leder till bättre hälsa och minskar 
samtidigt påverkan på klimatet, luftkva-
liteten och bullret i staden.

Trafikverket har i samarbete med 
Transportstyrelsen och i samråd med 
Sveriges kommuner och landsting och 
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andra berörda myndigheter och organi-
sationer utarbetat en strategi och hand-
lingsplan för ökad och säker cykling. 
Potentialen att flytta över korta bilresor 
till cykel är stor, eftersom varannan 
bilresa i en medelstor svensk kommun är 
kortare än fem kilometer. Att cykla fem 
kilometer tar ungefär 15 minuter, och att 
då exempelvis få fler att cykelpendla till 
jobbet innebär 30 minuters cykling varje 
dag. Medicinska studier visar att trettio 
minuters måttlig motion några dagar 
varje vecka halverar risken för en person 
i medelåldern att råka ut för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Om vi dessutom kan 
påverka till en överflyttning från bil till 
kollektivtrafik, kan det bidra till för-
dubblingsmålet för kollektivtrafik. 

Buller och vibrationer

Trafiken på väg och järnväg är de buller-
källor som berör flest människor i Sve-
rige. Omkring två miljoner människor 
bedöms vara utsatta för trafikbuller som 
överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid sina bostäder. Ökat 
trafikarbete, ökad inflyttning till städer 
och byggande av bostäder närmare bul-
lerkällor bidrar till att fler människor 
utsätts för buller.

Buller och vibrationer från trafik 

bidrar till ohälsa. Bullerfrågan har under 
året varit mycket aktuell på den politiska 
agendan. Till exempel har frågan upp-
märksammats i media och politiskt, som 
ett hinder för förtätning av bebyggelse. 
Samtidigt tyder fler och fler vetenskap-
liga undersökningar på att frihet från 
buller och vibrationer är viktigt för hälsa 
och välbefinnande. 

För att nå framgång i bullerfrågorna 
behöver samarbetet mellan myndigheter 
och kommuner förstärkas. Trafikver-
ket, Sveriges kommuner och landsting, 
Naturvårdsverket, Boverket och Social-
styrelsen har tagit fram ett gemensamt 
budskap om buller. I projektets hand-
lingsplan presenteras huvudbudskapet 
att buller är ett samhällsproblem och 
att myndigheter och kommuner nu 
stärker arbetet kring frågan genom ökad 
samverkan. 

Trafikverket har samverkat med 
Naturvårdsverket  för att bidra till en 
gemensam vägledning främst för buller 
och vibrationer från väg- och spårtrafik 
men även för definitioner, flygbuller och 
industribuller. 

Under året har Trafikverket  fär-
digställt bullerkartläggning för större 
vägar, järnvägar och flygplatser enligt 
omgivningsbullerdirektivet. Arbetet 

har genomförts i samarbete med de 13 
folkrikaste kommunerna i landet och 
rapporteras till Naturvårdsverket. 

Trafikverket har bidragit i arbetet 
med en ny EU-lagstiftning med buller-
krav för nya bilar, lastbilar och bussar, 
som kommer att slutförhandlas under 
2013. Resultatet har stor betydelse 
för möjligheten att uppnå bullermål-
sättningar och för fordonsindustrin. 
Trafikverkets beräkningar påvisar stora 
samhällsekonomiska vinster med att 
reducera buller vid källan, jämfört med 
andra skyddsåtgärder i samhället. 

Det finns stora brister i kunskaperna 
om såväl omfattningen av störningar 
från vibrationer från trafik som sprid-
ningssamband och tekniska möjligheter 
att vidta åtgärder. Trafikverket deltar 
som  en av 26 medverkande parter i EU-
forskningsprojektet RIVAS, för att bidra 
till och ta del av kunskapsutveckling 
inom området. Under 2012 har vibra-
tionsdämpande åtgärder genomförts 
längs järnvägen i Furet i Halmstad, och 
effekterna av åtgärderna kommer att ut-
värderas som en del av RIVAS-projektet. 

Luftkvalitet

Transportssystemet och främst vägtra-
fiken har negativ påverkan på luftkvali-
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teten. Trafikrelaterade luftföroreningar 
medför över 2 000 dödsfall och 35 000 
förlorade friska levnadsår varje år. 
För att minska den negativa miljö- och 
hälsopåverkan som transporterna 
orsakar, deltar Trafikverket i ett flertal 
samordningsgrupper och nätverk om 
luftkvalitet och miljökvalitetsnormer. 
Trafikverket bidrar till Naturvårdsver-
kets arbete med att följa upp miljökvali-
tetsmålet Frisk luft, och resultatet visar 
att målet är svårt att uppnå ur hälso-
synpunkt och att nuläget är långt ifrån 
önskvärt.

Inom luftkvalitetsområdet är sam-
verkan och kunskapsutbyte mycket 
viktigt för möjligheterna att nå målet 
på lång sikt. Trafikverket och Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) har uppdaterat det beräknings-
system, SIMAIR, som regioner och 
kommuner kan använda för beräkning 
av luftkvaliteten.

Regionalt och lokalt arbetar Tra-
fikverket med åtgärder enligt fastställda 
program i ett antal kommuner och län. 
Det gäller till exempel drift och under-
håll, trafikstyrning, infrastruktur och 
mobility management.

Regelstyrning är ett verktyg för att 
förbättra luftkvaliteten. Trafikverket 
deltar i EU-kommissionens arbete med 
att utveckla regler för avgasemissioner 
för lätta fordon, tunga fordon och arbets-
maskiner. Regleringen bidrar till att höja 
kraven och förbättra luftkvaliteten. 

Material och kemiska produkter

Användningen av material och kemiska 
produkter ökar i samhället. Som en 
betydande aktör inom anläggningsbran-
schen har Trafikverket stor möjlighet 
att påverka och driva utvecklingen så, 
att framtidens anläggningsprodukter är 
hållbara och ingår i giftfria och resurs-
snåla kretslopp. Trafikverket deltar i 
BASTA:s utvecklingsråd (Byggsektorns 
avveckling av farliga ämnen). Utveck-
lingsrådet skapar förutsättningar för 
ett målinriktat, samordnat och effektivt 
arbete med utfasning av farliga ämnen 
inom sektorn. Förutom kemiska produk-
ter omfattas nu också material och varor.
Nanotekniken skapar nya möjligheter 
och vinster för samhället, samtidigt som 
kunskapen om hur människa och miljö 
påverkas är bristfällig. Under året har 
Trafikverket inventerat användningen av 

nanomaterial i verksamheten. Trafikver-
ket deltar i Kemikalieinspektionens 
myndighetssamverkan om ansvarsfull 
utveckling och användning av nanoma-
terial och ingår i referensgruppen till 
den utredning som regeringen initierat 
för att ta fram en nationell handlings-
plan för säker användning och hantering 
av nanomaterial.

Trafikverket medverkar för att ta fram 
regler för att miljödeklarera infrastruk-
tur i enlighet med det internationella 
EPD-systemet. Miljödeklarationer kan 
användas för att kommunicera miljö-
prestanda med resenärer, transportkö-
pare och beslutsfattare, men också i det 
interna förbättringsarbetet med att styra 
åtgärder samt redovisa och följa upp mål.

Landskap

Ett fungerande landskap erbjuder en rad 
funktioner och värden som är livsnöd-
vändiga för människors hälsa och välbe-
finnande. Det är också förutsättningen 
för en hållbar utveckling i stort, och 
omfattar förutom de naturvetenskapliga 
värdena också den sociala och kulturella 
hållbarheten.

Viltolyckorna skapar stora problem 
på väg och järnväg. Flera miljoner djur 
dödas varje år i trafiken och till stora 
kostnader för samhället. Viltolyckor är 
också ett ekologiskt problem för vissa 
djurarter. Trafikverket är medlem i Na-
tionella viltolycksrådet där ett femtontal 
andra verk och organisationer ingår. 
Arbetet har under 2012 varit inriktat på 
att möta nya lagkrav på eftersök av tra-
fikskadat vilt på järnväg. Rådet har också 
påbörjat ett arbete för att förebygga 
viltolyckor. 

Trafikverket har under 2012 deltagit i 
genomförandet av den europeiska land-
skapskonventionen under Riksantikva-
rieämbetets ledning.

Trafikverket har under 2012 fokuse-
rat på att beskriva väg- och järnvägssys-
temens påverkan och effekter på land-
skapet samt vilka åtgärder som krävs för 
att komma till rätta med eller minimera 
negativa följder och konsekvenser. 
Samordningen av landskapsfrågorna 
har förbättrats, liksom den samlade och 
samordnade kunskapen om landskapets 
olika värden och funktioner. 

På generaldirektörens initiativ har 
Trafikverkets råd för stad och landskap, 
form och design bildats. Rådet består av 

fristående experter inom olika kun-
skapsområden, bland annat landskaps-
arkitektur, stadsbyggande och ekologi. 
Rådets roll är att ge Trafikverket ledning 
och råd i komplexa planerings- och ut-
formningsfrågor. Trafikverkets arkitek-
turpris tilldelades Bollnäs resecentrum 
vid en ceremoni den 20 januari 2012. 
Temat för tävlingen var ”samordning”. 

Vatten

Vatten är en grundläggande förutsätt-
ning för allt liv. Det levererar en mängd 
ekosystemtjänster, och att nå eller bi-
behålla en god vattenkvalitet och fysisk 
vattenmiljö är ovärderligt för samhället, 
till exempel i form av rent dricksvatten 
och långsiktigt hållbara akvatiska eko-
system. Vatten är också en viktig teknisk 
förutsättning vid byggande och drift av 
infrastruktur.

Trafikverket planerar verksamheten 
för att så långt som möjligt undvika 
förorening av yt- eller grundvatten. 
Därutöver pågår ett kontinuerligt arbete 
med  att säkra vattnets kvalitet, dels 
vid vattenförekomster av betydelse för 
dricksvattenförsörjningen, dels vid vat-
tenområden med stora naturvärden. 
För att öka landskapsanpassningen och 
undvika barriärer i landskapet arbetar 
Trafikverket med att åtgärda vandrings-
hinder för vattenlevande djur. 

Anläggningarna som  byggs och 
förvaltas ska vara robusta och dimensio-
neras så att skador inte uppstår i omgiv-
ningen på grund av ändrade vattenni-
våer och flöden, särskilt med beaktande 
av klimatförändringarna.

Vattenförvaltningen utgår från de 
vattenanknutna miljökvalitetsmålen 
som till exempel ”Levande sjöar och 
vattendrag” och ”Grundvatten av god 
kvalitet” samt EU:s ramdirektiv för 
vatten samt fastställda åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer. Trafikver-
ket omfattas av åtgärdsprogrammen 
och samverkar med andra utpekade 
myndigheter inom svensk vattenförvalt-
ning. Samarbete bedrivs även med andra 
aktörer, såsom universitet, vattenvårds-
förbund och vattenråd. 

Myndighetsbeslut för en effektivare 
användning av transportsystemet

Arbete pågår med att förenkla kon-
taktvägarna för dem som ansöker om 
vägvisningsärenden, uppsättning av 
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Tabell 19.
Körprov och kunskapsprov, medelväntetid för hela landet

2008 2009 2010 2011 2012

medelväntetid körprov, antal dagar 14 13 7 11 13

medelväntetid kunskapsprov, antal dagar 9 8 5 6 15

vägmärken, transportdispens och övriga 
trafikärenden. Det ska vara lätt att 
komma i kontakt med Trafikverket och 
vi ska ge bra service och information. 
Våra webbansökningsformulär är väl 
inarbetade och andelen som använder 
dem ökar. Vi arbetar ständigt med att 
förbättra ansökningsförfarandet. Webb-
ansökan har tagits fram i en engelsk 
version för att utländska företag ska 
kunna söka transportdispens samt även 
en utvecklad webbansökan (begäran 
om yttrande) till kommuner. Webban-
sökningar, faktura och beslut via e-post, 
digital arkivering och självservicetjäns-
ter har moderniserat och effektiviserat 
myndighetsutövningen och förkortat 
handläggningstiderna väsentligt. 
Ett nytt resultatorienterat arbetssätt har 
införts inom trafikmiljöenheterna. Inom 
ärendetyperna vägvisning, anslutningar 
och varningsmärken har den genom-
snittliga handläggningstiden sjunkit 
med 40 procent från sju till fyra veckor, 
och andelen ärenden som har handlagts 
inom sex veckor har höjts från 50 pro-
cent till 80 procent. Andelen personer  
som är nöjda med handläggningen av 
deras ansökningar om vägvisning har 
ökat från 60 procent 2011 till 72 procent 
2012. När det gäller handläggningstider 
har kundnöjdheten ökat från 41 procent 
till 67 procent.

Myndighetsutövningen har med 
utvecklingen av en ren beställarorga-
nisation medfört att krav och råd ska 
inarbetas i upphandlingsdokumenten. 
Nya regelverket för arbete på väg är helt 
uppbyggt med utgångspunkt från den 
funktionella rollen.

Förarprov

Under 2011 driftsattes ett nytt datasys-
tem för bokning av prov, resursplanering 
och intäktsredovisning. I samband med 
installationen driftsatte även Transport-
styrelsen en ny version av systemet för 
kunskapsprov. Under 2012 har det fort-
farande funnits problem med kunskaps-
provssystemet Provit och övrig it-kom-
munikation med Transportstyrelsen. 

Från 1 september 2012 gäller nya avgif-
ter vid prov. Den föregående höjningen 
genomfördes 2008.

Den genomsnittliga väntetiden till 
förarprov ökade något under 2012. 
Väntetiderna varierar i landet. Liksom 
tidigare år ökade väntetiderna under 
sommarmånaderna. 

Medelväntetiden för körprov var 
12,9 dagar – en ökning med 2,3 dagar 
jämfört med 2011. Medelväntetiden för 
kunskapsprov var 5,3 dagar, vilket är en 
ökning med 0,4 dagar sedan 2011. Vid 
utgången av 2012 var kötiden till körprov 
i genomsnitt 23,4 (16,5) dagar. Resurser-
na har förstärkts genom ett tillskott av 
nyutbildade inspektörer, men samtidigt 
har personalen minskat på grund av 
pensionsavgångar och övriga avgångar.

Kunderna är fortfarande nöjda med 
Förarprov; nöjd-kund-index är 68 (69).

Efterfrågan på körprov har ökat med 
3,5 procent jämfört med föregående år. 
För kunskapsprov har efterfrågan ökat 
med 6,7 procent under året. Antalet kör-
prov och kunskapsprov var 266 000  
(258 000) respektive 329 000 (307 000).

Av körproven gjordes 58 (58) procent 
av män och 42 (42) procent av kvinnor, 
och av kunskapsproven gjordes 60 (61) 
procent av män och 40 (39) procent av 
kvinnor. Skillnaden mellan kvinnor och 
män är mindre om endast körprov och 
kunskapsprov för personbil (behörighet 
B) räknas.

Andelen godkända kunskapsprov 
var 48 (51) procent för män och 56 (58) 
procent för kvinnor. Andelen godkända 
körprov var 55 (55) procent för män och 
55 (55) procent för kvinnor. 

Underhåll
Situationen för järnvägsnätet är i dag 
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 
kunna upprätthålla sin prestanda och 
fungera tillförlitligt måste den underhål-
las fortlöpande och förnyas allteftersom 
den slits ut eller bryts ner. Underhållet 
behövs bland annat på grund av att an-
läggningen påverkas av klimatfaktorer 
och det slitage och den deformation som 
trafiken orsakar. 

I analys och styrning av underhål-
let skiljer vi mellan förebyggande 
och avhjälpande underhåll. Det mest 
grundläggande steget i att säkerställa 
tågtrafik med hög punktlighet är att 
undvika störningar genom förebyggande 
underhåll. Det avhjälpande underhållet 
består i princip av reparation eller byte 
av komponenter som skadats eller slitits 
ut, och det måste ofta genomföras med 
kort varsel och anpassas till trafiken. 

Så mycket som möjligt av underhållet 
bör vara förebyggande, och det bör ge-
nomföras på ett genomtänkt sätt innan 
systemet blir defekt och får nedsatt 
funktion. Detta förutsätter en hög  
kunskap om anläggningens tillstånd  
och om de tidpunkter då anläggningen 
inte längre kan upprätthålla en  
acceptabel kvalitetsnivå. Under 2012 har 
arbetet med fördjupade underhålls- och 
reinvesteringsbehovsanalyser fortsatt på 
järnvägssidan, för att vi ska få en bild av 
det framtida behovet av underhåll.

För att vägnätet ska kunna upprätt-
hålla sin prestanda och fungera tillförlit-
ligt måste underhåll och reinvesteringar 
ske fortlöpande och i tillräcklig omfatt-
ning. Det tekniska tillståndet på vägar 
förändras framför allt genom slitage 
från trafikintensitet och klimat. Tunga 
transporter står för den största delen av 
vägkroppens nedbrytning (bestående 
deformationer) medan personbilar står 
för den största delen av beläggningsslita-
get. Dessutom är graden av nedbrytning 
av vägkonstruktionen beroende av kli-
matet, till exempel förekomst av vatten 
och frekvensen av perioder med frysning 
och tö under tjällossningen. På grund av 
variationer i dessa komponenter varierar 
också behovet av underhåll för olika 
delar av vägnätet.

FörUTsäTTnIngar som PåverkaT 
verksamheTen
Väder
De kraftiga regnväder som drabbade 
främst södra Sverige men även Dalarna 
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i början av juli genererade omfattande 
skador på våra allmänna vägar, det 
enskilda vägnätet och järnvägsnätet. Det 
föll på kort tid upp till 110 mm regn över 
de värst utsatta platserna i nordöstra 
Småland. Flera vägar och en bandel fick 
stängas, men efter en dryg vecka var 
alla öppna igen, men vissa har lagats pro-
visoriskt. Mycket återställningsarbete 
kvarstår, såsom släntjusteringar, be-
läggningsarbeten och utbyte av skadade 
trummor. Vi vet ännu inte vilka långsik-
tiga effekter vattenmassorna har gett på 
väg- och bankropparna. Den uppskat-
tade kostnaden för översvämningarna är 
38 miljoner kronor.

Vintervädret under första halvan av 
året var relativt gynnsamt, men under 
december förekom ett flertal snöoväder 
där SMHI utfärdade klass 2-varning. 
Värst drabbades ostkusten och framför 
allt Stockholmsområdet under första 

veckan i december. Då föll uppemot 50 
cm snö under ett dygn, samtidigt som 
det blåste hårt. Även södra Norrlands-
kusten var hårt drabbad av samma låg-
tryck. Det medförde en hel del problem 
både på väg- och järnvägsnätet.
Därefter drabbades även Skåne och 
Blekinge av snö i kombination med hård 
vind. Snöovädret fortsatte sedan upp 
längs ostkusten och gav upphov till så 
kallade snökanoner. Lokalt föll cirka 
50 cm snö, vilket påverkade trafiken 
på både väg- och järnvägsnätet, med 
förseningar, stillastående fordon och 
inställda tåg.

Trafikvolym

Trafikvolymen på järnvägsnätet har för 
persontrafiken ökat något, medan gods-
trafiken har minskat. På vägnätet har 
trafikvolymen i stort sett varit oföränd-
rad från 2011 till 2012. En ökning av tra-

fiken på väg och järnväg ökar behovet av 
underhåll. Behovet av åtgärder till följd 
av mer trafik på vägarna förändras re-
lativt lite jämfört med på järnväg. Detta 
förhållande gäller främst för personbi-
lar. Däremot innebär ökad lastbilstrafik 
snabbare förslitning och därmed större 
påverkan på behovet av åtgärder. 

Anläggningarnas tillstånd

En avgörande faktor för behovet av 
underhålls- och reinvesteringsåtgärder 
är anläggningarnas tillstånd. Omfatt-
ningen och prioriteringen av Trafikver-
kets underhåll av väg- och järnvägsan-
läggningarna får också konsekvenser för 
utvecklingen av det tekniska tillståndet, 
vilket i sin tur påverkar vår förmåga att 
nå målen för leveranskvaliteterna. 

Under året har vi fortsatt att studera 
väg- och järnvägsanläggningarnas 
tillstånd. Kortfattat är slutsatsen att väg- 
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och järnvägsanläggningarnas tillstånd 
har försämrats under 2012 på grund av 
ett ökat uppdämt behov av underhåll. 

Väg

Att vägytan är jämn är viktigt för tra-
fikanterna. Vägytan är också normalt 
den del av vägen där förslitningen 
(nedbrytningen) är mest påtaglig. Denna 
beror bland annat på trafikbelastning, 
klimatpåverkan och ålder. Sedan lång tid 
görs uppföljning av vägytans tillstånd 
genom systematiska årliga mätningar. 
Cirka 50 procent av det belagda vägnätet 
mäts årligen. Mer trafikerade vägar mäts 
varje år och mindre trafikerade med 
några års intervall. Vid mätningarna 
registreras data om ett antal egenskaper 
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DIAGRAM 27

Andel väglängd med International Roughness Indes (IRI)
större än 4 mm/m, procent
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DIAGRAM 28

Andel väglängd med ÅDT över 2 000 fordon och med
spårdjup större än 15 mm, procent
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hos vägytan, bland annat om ojämnhe-
ter. Det som påverkas mest negativt av 
ojämnheter är fordonskostnader, restid 
och komfort.

Ojämnheter beskrivs dels längs och 
dels tvärs vägen. Ojämnheter i längsled 
beskrivs med ett index, IRI (Interna-
tional Roughness Index). En ny väg har 
ett IRI-värde på cirka 1, och ett högre 
värde anger större ojämnhet. På vägar 
med högt IRI-värde sänker bilföraren 
normalt hastigheten, vilket påverkar res-
tiden. För vägar med skyltad hastighet 
över 80 km/tim förväntas ett IRI-värde 
under 4 för att inte påverka restiden. En 
annan typ av ojämnhet är spårighet som 
avser tillståndet i tvärled. Spårbildning 
beror på att tung trafik deformerar väg- 

ytan och att dubbdäck nöter ner slitla-
gret.
Spårdjupsmåttet är mindre relevant för 
små smala vägar och därför redovisas 
utvecklingen endast för vägar med mer 
trafik per årsmedeldygn än 2 000 fordon 
(årsdygnstrafik, ÅDT). 

Diagram 27 och 28 visar tillståndsut-
vecklingen för IRI respektive spårdjup 
under den senaste 10-årsperioden för de 
olika vägtyperna. 

Andelen väglängd med IRI större 
än 4 mm har minskat något för stor-
stadsvägar och är oförändrad för övriga 
vägtyper. 

Andelen väglängd med spårdjup stör-
re än 15 millimeter och med årsdygns-
trafik (ÅDT) över 2 000 fordon ökade 
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DIAGRAM 29

Utbytesbehov per år, spårväxlar, antal
Uppdämt behov Tidpunkt för byte Medel 5 år Nuvarande tidpunkt
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DIAGRAM 30

Utbytesbehov per år, spår, km
Uppdämt behov Årligt behov Medel 5 år Nuvarande tidpunkt
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DIAGRAM 31

Utbytesbehov per år, kontaktledning, km
Uppdämt behov Årligt behov Medel 5 år Nuvarande tidpunkt
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kraftigt från mitten av 2000-talet fram till 
2009 för storstadsvägar, övriga stamvägar 
och pendlingsvägar. Under 2012 har andelen 
minskat för storstadsvägar och för övriga 
stamvägar, vilket beror på en medveten sats-
ning på dessa vägar genom kapacitetshöjan-
de åtgärder. För pendlingsvägar och övriga 
näringslivsvägar ökar andelen. En orsak till 
ökningen under andra hälften av 2000-talet 
är utbyggnaden av mötesseparerade vägar. 
På denna vägtyp ökar spårdjupet betydligt 
snabbare än på andra vägtyper. En annan 
orsak är trafikökningar. 

Järnväg
I de analyser av underhålls- och reinveste-
ringsbehovet som gjorts för ett flertal stora 
teknikslag inom järnväg ligger anläggning-
arnas åldersfördelning till grund för en upp-
skattning av det framtida behovet av under-
håll och reinvesteringar, och fördelningen är 
även ett mått på tillståndet i anläggningen 
genom att det uppdämda behovet av reinves-
teringar kan visas. I diagram 29, 30 och 31 
visas det framtida årliga reinvesteringsbeho-
vet för spår, spårväxlar och kontaktledning. 
Både årligt teoretiskt behov och ett rullande 
femårsmedelvärde visas. Det behov som lig-
ger före 2012 i diagrammet är det uppdämda 
behov som finns. För att minska det upp-
dämda behovet måste reinvesteringstakten 
vara större än det årliga behovet under en 
lång rad av år. 

Det totala antalet anmälda fel per 
spårkilometer låg på en relativt jämn nivå 
från 2007 till 2009 inom alla bantyper, men 
ökade under 2010, framför allt på grund av 
en bister vinter. Under 2011 och 2012 har 
antalet fel minskat, förutom på banor med 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

DIAGRAM 32

Antal anmälda fel per spårkilometer
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DIAGRAM 33

Antal nya C-fel per bantyp och år
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ringa trafik där felen har ökat under 
2012. 

Antalet fel per spårkilometer är högst 
inom storstadsområden. För de större 
sammanhängande stråken har den 
ökande trenden brutits, och antalet fel är 
lägre än de tidigare åren, förutom 2007. 

Som ett mått på banans nedbrytning 
används fel som är uppmätta med mät-
vagnar och som överstigit den så kallade 
C-felsgränsen för spårläget. Spårläge 
är uppmätta avvikelser mot idealt läge 
och jämförs med vad som ger en god 
fordonsgång och god passagerarkom-
fort samt tillräckliga säkerhetsmässiga 
gångdynamiska marginaler. Avvikelser 
indelas i olika toleransintervall: A-, 
B- och C-fel och urspårningsfarliga fel. 

Om man inte åtgärdar fel där toleranser 
på C-felsnivå överskridits, uppstår med 
tiden urspårningsfarliga fel. 

Trenden visar att antalet sträckor 
med nya C-fel har ökat med 

•	 21	procent	mellan	2009	och	2010

•	 83	procent	mellan	2010	och	2011

•	 27	procent	mellan	2011	och	2012.	

Den stora ökningen av antalet C-fel 
kan eventuellt kopplas till ett minskat 
förebyggande underhåll och en mins-
kande teknisk livslängd på spåret. Detta 
gäller de delar av banöverbyggnaden och 
banunderbyggnaden som kan kopplas 
till spårläget. Ett dåligt spårläge medför 
höga kraftpåkänningar på spårets över- 
och underbyggnad. Under 2012 har ett 

arbete påbörjats för att klargöra orsaken 
till den kraftiga ökningen av antalet 
C-fel. 

genomFörda åTgärder
Väg 
Underhåll av belagda vägar är oftast den 
regulator som används för att kompen-
sera höga vinterväghållningskostnader. 
Underhållskostnaden för 2012 ligger 
på samma nivå som för 2008. De mel-
lanliggande åren har kostnaderna varit 
lägre, vilket till stor del förklaras av 
att vintrarna 2010 och 2011 var svåra. 
Tillståndet på vägarna – uttryckt i form 
av IRI (ojämnheter i längdled) och 
spårdjup (i tvärled) – är samtidigt i stort 
sett oförändrat under den senaste fem-
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Tabell 20
Verksamhetsvolym genomförda åtgärder -  underhåll väg, miljoner kronor

 2010     2011     2012    

Underhåll

Belagda vägar  2 731     2 548     2 940    

Grusvägar  338     290     322    

Broar  621     646     759    

Tunnlar  67     132     106    

Trafikinformationsutrustningar  52     144     204    

Övriga vägutrustningar  665     707     766    

Övriga väganläggningar  331     409     403    

vintertjänster  2 144     1 759     1 822    

Övrigt underhåll  94     15     14    

Summa underhållsåtgärder  7 042     6 649     7 336    

forskning och innovation  79     94     54    

Förutsättningsskapande åtgärder

Personalkostnader  383     385     367    

konsultkostnader  320     455     325    

mätningstjänster, projektering och konsultuppdrag 
entreprenader

 51     17     100    

Övrig kostnader  467     132     165    

Summa förutsättningsskapande åtgärder  1 221     989     957    

Summa verksamhetsvolym, underhåll väg  8 342     7 732     8 348    

Finansiering

anslag 

 - 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll  8 153     7 606     8 173    

Bidragsintäkter  12     2     2    

intäkter av avgifter och ersättningar  178     123     173    

Summa finansiering  8 342     7 732     8 348    

verksamhetsvolymen för 2010 är inte helt jämförbar med följande år. se kommentar i anslutning till tabell 15, verksam-
hetsvolym.

årsperioden. För tillståndsförändringen 
mellan 2011 och 2012 noteras en liten 
förbättring för spårdjupsutvecklingen, 
medan utvecklingen av andel vägar med 
ojämnheter i längdled är oförändrad.
Ett normalt utfall för vintertjänster har 
– tillsammans med de särskilda åtgärder 
som vi satte in inför 2012 – inneburit att 
antalet totalstopp på vägnätet kraftigt 
minskat. 
Belagda vägar 
Storstäder och övriga stamvägar har 
prioriterats under 2012. Totalt har 27,5 
miljoner m2 belagts under året, vilket 
motsvarar cirka 4,9 procent av det 
totala belagda vägnätet. Bitumenpriset 
har stor betydelse för kostnaden för att 
underhålla vägnätet, och sedan 2009 
har bitumenpriset ökat med cirka 26,4 
procent, vilket påverkar mängden under-
hållsåtgärder.
Broar och tunnlar 
Nedlagda kostnader för vägbroar under-
stiger behovet. Det högtrafikerade väg-
nätet har prioriterats, vilket för vägbroar 
innebär att 12 broar har åtgärdats för att 
uppfylla bärighetsklass 1. Däremot har 
åtgärder för att säkerställa framkomlig-
heten och säkerheten på det lågtrafike-
rade vägnätet genomförts.

Många av broreparationerna sker 
på det stora antalet broar som byggdes 
under 1960-talet, och de kommer även 
fortsättningsvis att kräva stora insatser. 
Under 2012 har cirka 450 underhållsen-
treprenader genomförts på vägbroar. Ett 
större underhållsarbete på Stallbacka-
bron i Trollhättan har pågått sedan 2010 
och färdigställdes under våren. 

I Gnistängstunneln i Göteborg har 
sprinklersystem installerats under som-
maren, samtidigt som viss förstärkning 
och dränering har utförts. Åtgärden är 
kopplad till höjd säkerhet för transporter 
av farligt gods. 
Trafikinformationsutrustning 
Ett flertal åtgärder har genomförts i 
syfte att minska energianvändningen, 
till exempel utbyte armaturer, LED-
belysning och styrsystem. Detta har 
lett till en energieffektivisering med 3,7 
GWh. Belysning har bytts ut bland annat 
i Årstatunneln och Lundbytunneln och 
på Ölandsbron.

Det pågående projektet ATK III 
(nya hastighetskameror) pågår, och det 
innebär utbyte av befintligt ATK-system 
(1 000 platser). 

Detta har genomförts under 2012:
•	 Cirka	50	nya	kameror	har	eta-

blerats runt om i hela landet och 
främst kring storstäderna.

•	 15	ATK-mätstationer	har	star-
tats.

•	 24	ATK-mätstationer	har	monte-
rats men inte startats.

•	 Bytet	av	trafikinformationstavlor	
i Malmöregionen har slutförts, 
vilket har gett en förbättrad tra-
fikledning och en väl fungerande 
trafikinformationskanal.

•	 I	storstadsregionerna	Göteborg	
och Stockholm har vägnätet 
utrustats med två nya trafikin-
formationsskyltar samt indata/
kameror på ytterligare sträckor.

•	 En	mängd	nya	kameror	har	satts	
upp för att höja kapaciteten. 
Exempelvis har 37 nya rörliga 

kameror satts upp mellan Hal-
lunda och Moraberg och på ett 
antal öppningsbara broar.

Vintertjänster
Vintertjänsterna utvecklas och förbätt-
ras kontinuerligt. Ett antal vägsträckor 
har klassats om där kraven på halkbe-
kämpning höjts, och kritiska vägsträckor 
har identifierats och tilldelats ökade 
resurser. Tredjepartskontroller av 
vinterväghållningen har påbörjats under 
året. 

Järnväg 

Tillgängligheten till banan för underhåll 
är ett generellt problem, i första hand 
på det högtrafikerade nätet. Planerade 
arbeten förläggs naturligt till nätter och  
helger, men vid oplanerade arbeten som 
felavhjälpning blir problemet extremt 
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Tabell 21
Verksamhetsvolym genomförda åtgärder - underhåll järnväg, miljoner kronor

2010 2011 2012

Underhåll

spår  587     741     951    

spårväxlar  146     212     216    

Broar  7     15     8    

Tunnlar 0     5     30    

avvattningsanläggningar  30     79     67    

kontaktledningar  24     40     23    

Övriga elanläggningar  96     134     125    

signalställverk  23     23     17    

Övriga signal- och teleanläggningar  102     113     135    

vintertjänster  388     314     331    

Åtgärdande av skador  232     197     213    

Upphandlat i funktion  804     906     1 225    

Övrigt underhåll  355     398     371    

Summa underhållsåtgärder  2 793     3 177     3 712    

Reinvesteringar

spår  854     588     1 131    

spårväxlar  142     192     150    

Broar  280     213     154    

Tunnlar  10     14     2    

avvattningsanläggningar  209     151     17    

kontaktledningar  162     45     268    

Övriga elanläggningar  196     139     181    

signalställverk  20     37     17    

Övriga signal- och teleanläggningar  58     45     20    

Övrig reinvesteringar  240     181     105    

Summa reinvesteringsåtgärder  2 170     1 605     2 044    

Summa åtgärder underhåll och reinvesteringar  4 963     4 782     5 756    

fastighets- och stationsförvaltning  189     198     226    

forskning och innovation  41     96     85    

 -      

Förutsättningsskapande åtgärder

Personalkostnader  464     404     312    

konsultkostnader  188     181     120    

mätningstjänster, projektering och  
konsultuppdrag entreprenader

 2     4     27    

Övrig kostnader  272     245     322    

Summa förutsättningsskapande åtgärder  926     835     781    

Summa verksamhetsvolym, underhåll järnväg  6 120     5 910     6 848    

Finansiering 

anslag 

 - 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning  4 943     4 867     5 423    

Lån  270     170     433    

Bidragsintäkter  5     4     1    

intäkter av avgifter och ersättningar  901     869     992    

Summa finansiering  6 120     5 910     6 848    

verksamhetsvolymen för 2010 är inte helt jämförbar med följande år. se kommentar i anslutning till tabell 15, verksam-
hetsvolym.

tydligt. Sådana arbeten får stora konse-
kvenser för trafiken eftersom det saknas 
marginaler i kapacitetsfördelningen. 
Kostnaderna för underhåll påverkas där-
för också av tillgängligheten. De reinves-
teringar som kan utföras kontinuerligt 
i avstängt spår har en lägre kostnad per 
enhet, men de är i vissa fall omöjliga att 
genomföra på grund av svårigheten att 
stänga av trafiken. 

Det finns en tydlig trend att det 
förebyggande underhållet minskar 
till förmån för avhjälpande underhåll. 
Konsekvensen av detta är att livslängden 
minskar, vilket medför en ökad risk för 
att antalet fel och trafikstörningar kom-
mer att öka. Konsekvensen blir i längden 
sänkta hastigheter eller avstängda spår 
för att bibehålla säkerheten.

Trafikverkets åtgärdssatsningar 
beskrivs i avsnittet Resultat.
Spår 
Utbytestakten för spår har under en lång 
period varit låg. Under 2012 har 76 kilo-
meter spår bytts ut och 13 kilometer räl 
har reviderats, vilket är en större mängd 
än föregående år. Spårbyten utförs för 
att bibehålla funktionen för banan, för 
att undvika att hastighetsnedsättningar 
måste införas, med lägre kapacitet som 
följd.
Spårväxlar
Utbytestakten för spårväxlar har under 
en lång period varit låg. Under 2012 har 
17 spårväxlar bytts ut och 27 har bytts 
mot begagnade växlar eller flyttats inom 
en driftplats.
Broar
Ett fåtal underhålls- och reinvesterings-
åtgärder för broar har genomförts under 
2012. Den största underhållsåtgärden 
för 2012 är den fortsatta reparationen av 
gamla Årstabron i Stockholm. 
Tunnlar
Åtgärderna i tunnlar har under 2012 till 
största delen bestått av akut felavhjälp-
ning. De största planerade åtgärderna 
var förstärkningsarbeten på Boråsba-
nan, där också ett antal bergskärningar 
åtgärdades på grund av bergras.
Kontaktledningar
Under 2012 genomfördes kontaktled-
ningsprojekt på ett flertal platser. Arbe-
ten pågick framför allt i södra och västra 
Sverige och omfattade ungefär 150 kilo-
meter, vilket motsvarar cirka 10 procent 
av det uppskattade uppdämda behovet. 
Detta behov togs fram i en fördjupad 
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Tabell 22
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 underhålls-
åtgärder

spår  211     953     464     222     59     174     2 083    

spårväxlar  143     145     61     11     2     4     366    

Broar  103     -     39     13     1     6     162    

Tunnlar  2     2     27     -       -       -     32    

avvattningsanläggningar  16     26     27     12     1     2     84    

kontaktledningar  4     50     230     2     1     4     291    

Övriga elanläggningar  18     38     53     18     0     179     306    

signalställverk  7     17     5     2     0     2     34    

Övriga signal- och teleanläggningar  34     39     33     17     4     27     155    

vintertjänster  119     77     54     26     9     46     331    

Åtgärdande av skador  28     57     77     35     7     10     213    

Upphandlat i funktion  306     359     324     127     22     87     1 225    

Övrigt underhåll  134     66     125     32     32     85     474    

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    

Summa leveranser, underhåll järnväg 2010  1 150     1 641     1 152     475     174     372     4 963    

underhålls- och reinvesteringsbehovs-
analys som genomfördes 2012.

Åtgärderna gjordes i första hand för 
att kunna ersätta den äldre kontaktled-
ningen som hade uppnått sin tekniska 
livslängd. Åtgärderna skapar en mer 
robust och tillförlitlig anläggning.

Den låga utbytestakten, med en ökad 
andel av anläggningen som passerat sin 
tekniska livslängd, påverkar robustheten 
och punktligheten. Under året har ett 
antal kontaktledningshaverier uppstått, 
bland annat på Södra stambanan.

Under 2012 trädsäkrades cirka 35 mil 
järnväg, och trädsäkring av ytterligare 
35 mil järnväg påbörjades under året. 
Hittills har 350 mil järnväg trädsäkrats. 
Under den kommande treårsperioden 
(2013–2015) planerar vi för trädsäkring 
av ytterligare 100 mil järnväg. Totalt 
planerar vi för trädsäkring av 500 mil 
järnväg.
Signalställverk 
Under 2012 har åtgärderna till stor del 
bestått av akut felavhjälpning. De mest 
kostnadsomfattande reinvesteringarna 
har varit signalställverksbyte i Rosers-
berg och Fagersta. Konvertering till 
optoslingor har genomförts på vissa 
platser, för att minska störningar som 
kan påverka tillgängligheten.
Trafikinformationsutrustning 
Stationer i Småland och Bohuslän och 

för Kungsbackapendeln har utrustats 
med nya och kompletterande trafikinfor-
mationsskyltar, högtalare och stationsur. 
Därutöver har ett 20-tal stationer fått ny 
utrustning för trafikinformation, efter-
som den tidigare var bristfällig.
Vintertjänster
Entreprenörsstyrningen har stärkts 
genom att Trafikverket kan begära om-
fördelning av resurser när vintervädret 
kräver det, och överenskommelser har 

slutits med järnvägsföretagen om snö-
samordning på flera godsbangårdar.
Extra maskinresurser har upphandlats 
för att användas vid extraordinärt väder, 
och en ny vinterersättningsmodell har 
tagits fram. Den införs successivt i nya 
underhållskontrakt. 

Växelvärmen och ett stort antal 
växlar har setts över, och snöskydd har 
placerats ut.
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Trafikledning, trafik- 
information och övrig drift
Syftet med verksamheten Trafikleda och 
trafikinformera är att transportsystemet 
ska vara säkert, tillförlitligt och fram-
komligt. Här redovisar vi åtgärder inom 
all den verksamhet som Trafikverket 
har genomfört under året inom trafik-
ledning, trafikinformation och övrig 
drift. Den organisationsförändring som 
skedde under 2011, då dåvarande Trafik 
delades upp i verksamhetsområdena Un-
derhåll och Trafikledning, har inneburit 
att kostnader har fördelats olika inom de 
olika leveranserna mellan 2010 och 2012. 
Detta innebär att det är svårt att dra 
några slutsatser kring kostnadsföränd-
ringen mellan åren.

TraFIkInFormaTIon TIll  
medborgare och närIngslIv
Under året har många stationer utrustats 
med automatiserade högtalarutrop samt 
nya trafikinformationsskyltar, högtalare 
och klockor i syfte att skapa god trafikin-
formation.

Vi har under året arbetat med att 
förbättra trafikinformationen. Bland 
annat har vi tagit fram en mobil version 
av tjänsten Läget i trafiken. För att ge 
resenärerna samlad information vid 
störda lägen har vi etablerat tjänsten 
”gula västar” i samarbete med järnvägs-
företagen. Vid större händelser i trafiken 
tar tågens ombordpersonal på sig gula 
västar och informerar resenärer ute på 
stationerna. Tjänsten har fått gott gen-
svar från resenärer. 

Trenden för hur nöjda resenärerna 
är med trafikinformationen på järnväg 
är tydligt uppåtgående. Andelen som 
är nöjda eller mycket nöjda i en situa-
tion med trafikstörningar har under 
året ökat från 38 procent till 45 procent. 
Det är en positiv utveckling, men visar 
också att mycket arbete återstår innan 
kundnöjdheten ligger på en acceptabel 
nivå. Kundnöjdheten för information 
om vägtrafiken är något högre enligt 
mätningar.

övervakad och sTyrd väg- och 
järnvägsTraFIk
Trafikledningen övervakar väg- och 
järnvägstrafiken i landet. Under året har 
vi infört ett nytt arbetssätt och minskat 
antalet operativa ledningsplatser inom 

järnväg. Den nationella ledningsfunk-
tionen har stärkts. Tillsammans med att 
vi ökar fokus på trafiken i storstäderna, 
kommer detta sammantaget att effekti-
visera och förbättra trafikledningen.
Vi har också börjat samlokalisera trafik-
ledningscentralerna för väg och järnväg, 
för att kunna samordna den operativa 
trafikledningen för de båda trafikslagen.
Under våren gjorde vi en större utred-
ning om förutsättningarna för en mo-
dern tågtrafikledning. Denna utredning 
pekade på att en övergång från dagens 
tre tågtrafikledningssystem till ett enda 
nationellt tågtrafikledningssystem 
skulle ge vinster och innebära möjlighe-
ter. Vidare behandlade studien förut-
sättningarna för en fortsatt övergång 
till fjärrtågklarering för de banor och 
stationer som ännu inte kan fjärrsty-
ras. De effekter vi förväntar är ökad 
kapacitet och punktlighet, ökad robust-
het mot driftstörningar och förbättrad 

trafikinformation. Dessutom möjliggör 
övergången ett gemensamt nationellt 
arbetssätt och högre effektivitet inom 
trafikledningen.

På vägsidan finns sedan några år ett 
gemensamt, nationellt system. Under 
året har arbetet fortsatt med att införa 
ett gemensamt arbetssätt och att ansluta 
ett antal anläggningar i västra Sverige 
till det nationella systemet.

övervakad och sTyrd järn-
vägs- och väganläggnIng samT 
övrIg drIFT
Syftet med övervakad och styrd järn-
vägs- och väganläggning samt övrig drift 
är att upprätthålla säker och effektiv 
trafik och minimera fördröjningar och 
köbildning.

Trafikverket har skapat nya ar-
betssätt och börjat etablera en helt ny 
eldriftsledning. Eldriftsledningen för 
järnvägen ska koncentreras från åtta till 

Tabell 23
Verksamhetsvolym och leveranser för trafikledning, trafikinformation och  
övrig drift, miljoner kronor

2010 2011 2012

Leveranser

Trafikinformation till medborgare och näringsliv

   väg 24 27 38

   Järnväg 74 127 150

Summa Trafikinformation till medborgare och näringsliv 97 153 188

Övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik

  väg 191 136 134

  Järnväg 515 686 837

Summa övervakad och styrd väg- och järnvägstrafik 706 821 971

Övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift

  väg 622 783 765

  Järnväg 66 72 82

Summa övervakad och styrd väg- och järnvägsanläggning och övrig drift1 688 855 848

el och telekommunikation infrastruktur

  väg 121 197 183

  Järnväg 400 378 362

summa el- och telekommunikation infrastruktur 521 575 546

Summa verksamhetsvolym trafikledning, trafikinformation och övrig drift 2 013 2 405 2 552

Finansiering

anslag

 - 1:1 ap.16.3 Drift och underhåll 944 1 110 1 087

 - 1:2 ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning 1 074 1 239 1 416

Lån

Bidrag 10 10

intäkter av avgifter  och övriga intäkter -5 46 39

Summa finansiering 2 013 2 405 2 552

verksamhetsvolymen för 2010 är inte helt jämförbar med följande år. se kommentar i anslutning till tabell 15, verksam-
hetsvolym.
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två orter: Göteborg och Gävle. Föränd-
ringen ska vara klar i maj 2013 och är 
viktig för att stärka förmågan att hantera 
störningar i elsystemet. Syftet med två 
centraler är att få en bättre helhetssyn 
på kraftförsörjningen och att ensambe-
manningen ska minska.  

Anläggningsövervakningen kommer 
att finnas i fyra enheter – en på varje 
trafikledningsområde. Ambitionen är att 
varje enhet ska ha kapacitet att övervaka 
en större och mer komplex anlägg-
ning så att tillgängligheten för trafiken 
kan säkerställas. Detta kommer att ge 
minskade störningar och en säkrare 
anläggning.

Omfattningen av färjetrafiken har i 
stort sett varit oförändrad  jämfört med 
tidigare år. Det har liksom tidigare år 
varit mycket få oplanerat inställda turer 
som orsakat störningar för trafikanter-
na.  Driftåret har därmed varit gynn-
samt. Under året har det inte tillkommit 
några nya allmänna leder.

Under året har vi installerat en 
mängd nya trafiksäkerhetskameror för 
kontroll av hastigheterna på vägarna. 

Tabell 24
Verksamhetsvolym för om- och nybyggnadsåtgärder per åtgärdskategori, i miljoner kronor i löpande priser

Åtgärdskategorier 2010 2011 2012

motorväg 4 917 4 899 3 681

mötesfri landsväg m.fl. 3 350 3 621 4 342

Gång- och cykelväg 252 220 301

Dubbelspår eller flerspår 5 844 6 549 6 597

kraftförsörjning 375 369 326

Tillgänglighetsanpassning av stationer 191 86 169

Övriga kapacitetsåtgärder järnväg 5 412 4 424 2 700

Övrigt 4 408 5 106 6 393

Summa verksamhetsvolym om- och nybyggnadsåt-
gärder

24 749 25 274 24 509

Finansiering

anslag

 - 1:1 ap.16.1 investeringar i nationell plan 5 518 5 615 6 656

 - 1:1 ap.16.2 investeringar i regional plan 1 756 1 580 1 644

 - 1:1 ap.16.5 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion 1 319 1 235 1 503

 - 1:2 ap.10.1 inveteringar i nationell plan 7 369 5 655 5 914

 - 1:10 ap.5 eU-stöd, TeN 530 490 212

 - 1:11 ap.6 Trängselskatt i stockholm 212 239 550

Lån 6 169 6 656 3 498

Bidrag 427 1 184 2 311

intäkter av avgifter  och övriga intäkter 1 450 2 621 2 221

Summa finansiering 24 749 25 274 24 509
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Syftet är att höja kapaciteten och 
säkerheten genom att byta ut kameror 
och bygga ut systemet. Exempelvis har 
37 nya rörliga kameror satts upp mellan 
Hallunda och Moraberg samt på några 
öppningsbara broar.

Under året har Trafikverket upp-
handlat löpande drift och underhåll på 11 
broar, uppdelat på två entreprenörer. Vi 
har genomfört en utförandeentreprenad 
innehållande stora el- och mekanikarbe-
ten på tre broar över Göta kanal för flera 
trafikslag.

el och TelekommUnIkaTIon
MobiSIR är Trafikverkets GSM-system 
för trafikledningskommunikation i järn-
vägssystemet. Det är en integrerad del 
av ERTMS-systemet, som  under 2012 
togs i drift på Ådalsbanan, Västerdals-
banan och södra delen av Botniabanan. 
För närvarande pågår arbete för att öka 
MobiSIR-systemets robusthet och han-
tera samexistensen med de nya publika 
mobiltelefonsystemen med 3G- och 4G-
teknik, genom att förstärka MobiSIR-
systemets radiotäckning. 

Tabell 25
Uppföljning av åtgärdsområden i nationell plan, miljoner kronor. Prisnivå 2009 

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

Miljöinvesteringar Summa

volym t.o.m. 2012, mnkr 
prisnivå 2009

43 877 3 475 5 780 660 53 791

summa plan 2010–2021 1) 121 055 14 800 21 851 4 805 162 511

andel av plan t.o.m. 2012 
enligt plan (procent)

39,5 25,0 8,1 15,2 33,3

andel av plan t.o.m. 2012  
enligt utfall (procent)

36,2 23,5 26,5 13,7 33,1

1)  exklusive fUD (forskning, utveckling och demonstration) samt räntor och återbetalning av lån och kostnader för Övriga insatser för 
effektivisering av transportsystemet (fd sektorsverksamheten).

 

Tabell 26
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 
utpekade viktiga vägar

Övriga statliga vägar

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

 - namngivna objekt i 
nationell plan

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

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

Nationell plan -  
banobjekt

Banor i storstad Banor som bildar strörre 
sammanhängande stråk

Banor för övrig viktig gods-
och persontrafik

Banor med mindre trafik Banor med ringa eller 
ingen trafik

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

 - namngivna objekt i 
nationell plan

8 060 1 083 10 343 303 2 281 3 217 19 111 0 8 697 144 0 0 0 0 240

om- och nybyggnadsåtgärder
Trafikverket har ansvar för genomför-
ande av såväl den nationella planen som 
länsplanerna för regional transportin-
frastruktur. Detta sker genom att reger-
ingen årligen via regleringsbrev tilldelar 
Trafikverket anslag för genomförande av 
planerna. Innevarande planperiod om-
fattar åren 2010–2021. Den genomförda 
verksamheten följs upp mot planerna. 
Prisnivån i planerna är 2009-06, och 
därför är flera av tabellerna i denna 
prisnivå. 

I detta kapitel redovisar vi vad som har 
genomförts under 2012 inom planerna. 
Den totala verksamhetsvolymen för 
investeringar under 2012 var 24 509 
miljoner kronor. Vi redovisar här främst 
genomförandet av de stora projekten. 
Utöver dessa genomförs ett stort antal 
mindre investeringar som bidrar väsent-
ligt till att Trafikverkets mål uppnås. 

Tabell 24 innehåller investeringar för 
såväl vägar som järnvägar i både natio-
nell plan och regionala planer. Av tabel-
len framgår att verksamhetsvolymen 
är högre 2012 än för 2011 för åtgärds-

kategorierna mötesfria landsvägar, 
gång- och cykelvägar, dubbelspår eller 
flerspår samt tillgänglighetsanpassning 
av stationer. Verksamhetsvolymen för 
motorväg, kraftförsörjning och övriga 
kapacitetsåtgärder järnväg har däremot 
minskat 2012 jämfört med 2011. Den 
stora minskningen för åtgärdskategorin 
”övriga kapacitetsåtgärder” järnväg 
beror bland annat på att verksamhetsvo-
lymen har anpassats till den nationella 
planen för transportsystemet under 2011 
och 2012.

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  
53 791 miljoner kronor i prisnivå 2009 
- 06 under 2010–2012 netto inom dessa 
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och Odenplan samt en 1,4 kilometer lång 
järnvägsbro vid Årsta. Med Citybanan 
fördubblas kapaciteten och tågen kan 
gå tätare och punktligare. Framdriften 
i tunnlarna är fortsatt bra och spräng-
ningsarbeten blir klara i allt fler områ-
den. Totalt är nu cirka 87 procent av allt 
berg utsprängt. 

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 
binder samman de norra och södra 
länsdelarna, avlastar Essingeleden och 
innerstaden och minskar sårbarheten i 
Stockholms trafiksystem. Förberedande 

arbeten startade under sensommaren 
och utförs inom ramen för befintliga 
tillstånd. I början på november lämna-
des den reviderade arbetsplanen in för 
fastställelse. En kartläggning över stock-
holmarnas resvanor har genomförts 
med syftet att ta fram en nulägesbild av 
trafikflödena. Kartläggningen ingår i en 
utredning för att ta fram åtgärder för att 
underlätta människors resande under 
tiden som bygg- och anläggningsarbeten 
pågår. 

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-

tre investeringsområden. Den nationella 
planen anger 54 041 miljoner kronor 
för angivna åtgärder för 2010, 2011 och 
2012 ackumulerat, samt 162 511 miljoner 
kronor för hela planperioden, 2010–2021. 
Det innebär att Trafikverket har haft 
en förbrukning 2010, 2011 och 2012 
ackumulerat som motsvarar cirka 100 
procent av planens finansiella utrymme 
för de angivna områdenas omfattning. 
Områdena följer planen för 2010, 2011 
och 2012 tämligen väl, utom åtgärds-
området trimning och effektivisering 
för tillväxt och klimat där utfallet är be-
tydligt 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.

Nedan finns en tabell över namn-
givna objekt i nationell plan respektive 
regionala planer som öppnats för trafik 
under 2010–2012. Tabellen visar hur de 
fördelar sig mellan olika typer av vägar 
och banor.  
Under 2012 har flera större åtgärder 
färdigställts. Om- och nybyggnaderna är 
koncentrerade till storstadsområden och 
till banor och vägar som är viktiga för 
gods- och persontrafik. Under 2012 har 
banan mellan Nykroppa och Kristine-
hamn elektrifierats. Banan kategori-
seras som ”Bana med ringa eller ingen 
trafik”, utifrån läget innan investeringen 
genomfördes.

Pågående större investeringar 

Genomförandet av investeringar i olika 
skeden, från förstudie till produktion, 
pågår för ett stort antal projekt över hela 
landet, från Kiruna i norr till Trelleborg 
i söder. Trafikverket följer prioritetsord-
ningen i den nationella planen. Under 
2012 har vi fastställt 60 arbetsplaner och 
10 järnvägsplaner. Av dessa har 21 planer 
överklagats till regeringen.

Nedan redovisas hur de större 
investeringsprojekten har framskridit 
under 2012. Beskrivningen avslutas med 
en tabell som redovisar prognosen för 
de aktuella projekten i förhållande till 
nationell plan för transportsystemet, i 
prisnivå 2009 -06 för att prognoserna 
ska vara jämförbara med de aktuella 
värdena i planen.

Citybanan är en 6 kilometer lång 
pendeltågstunnel under centrala Stock-
holm, med de två nya stationerna City 
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den ger möjlighet till tätare turer, bättre 
punktlighet och kortare restid genom 
att pendeltågen separeras från övrig tåg-
trafik. Järnvägsplanen för yttre delen, 
Barkarby–Kallhäll, vann laga kraft i slu-
tet av maj 2012. Efter beslut i Mark- och 
miljööverdomstolen i november 2012 har 
Järfälla kommuns detaljplan vunnit laga 
kraft. Anpassningar pågår i Tomteboda, 
för att få full effekt av kapacitetsökning-
arna i projektet Citybanan. 

Norra länken är en förbindelse i 
tunnel mellan Europavägnätet och 
Värtahamnen. Den ger minskad trafik 
och bättre miljö i innerstaden. Arbe-
tena följer i huvudsak planen. De sex 
trafikplatserna under jord har konst-
närligt gestaltats av ett antal konstnä-
rer. Gestaltningen gör identifikationen 
och orienteringen lättare. I och med 
detta förbättras trafiksäkerheten och 
tryggheten för trafikanterna utan att 
uppmärksamheten för bilkörningen 
minskar. I början på oktober slutbesik-
tigades betongtunnlarna som går under 
Roslagsvägen med väl godkänt resultat. 
Slutbesiktningen genomfördes två må-
nader tidigare än planerat.

E4/E20 Tomteboda–Haga södra är 
platsen där Essingeleden, Klarastrands-
leden, Norra länken och motorvägen 
till Uppsala möts. Det är ett av Sveriges 

Tabell 27
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 2012-12-
31 prisnivå 2009 
(mnkr)

Prognos/Plan  Utfall t.o.m.  
2012-12-31 
Löpande pris 
(mnkr)

Citybanan J 2009 2017 18 405 18 451 100% 11 221

förbifart stockholm v Prel. 2013 
Prel 

2020 – 2022 
27 669 27 669 100% 979

Tomteboda–kallhäll, ökad kapacitet  
                     (mälarbanan) 

J 
2011  

(Yttre delen) 
2016 och  

efter 2021 
10 709 10 709 100% 741

e20 Norra länken v 2006 2015 11 925 9 490 80% 8 666

e4 Tomteboda–haga södra (Norra station)1 v 2010 2018 753 653 87% 259

e18 hjulsta–kista v 2009 2015 3 960 3 555 90% 2 601

kirunaprojektet J 2009 2012 2 002 1 002 50% 1 221

Banaväg v 2010 2013 1 655 1 600 97% 1 274

motala–mjölby J 2006 2012 2 321 2 446 105% 2 502

hallandsås J 
Omstart 

2003 (1992)
2015 10 827 11 404 105% 9 394

e4 sundsvall v 2011 2015 4 094 4 094 100% 2 388

Ådalsbanan J 2004 2012 6 957 7 178 103% 7 375

Bana väg i väst 
v 

2004 2012
6 052 5 848 97% 6 078

J 7 117 7 352 103% 7 499

Summa 114 446 111 451 97% 62 198

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.

mest trafikerade vägavsnitt och här 
planeras dessutom en helt ny stadsdel, 
Hagastaden, med 6 000 lägenheter,  
33 000 arbetstagare och ett nytt univer-
sitetssjukhus vid Karolinska. Planerade 
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 färdig-
ställandet av Norra länken. 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 tra-
fikplatser. Med den nya motorvägen och 
den nya lokalgatan minskar olyckorna, 
framkomligheten förbättras, tillgäng-
ligheten till Järvafältet ökar, bullret 
minskar och förutsättningar skapas för 
regional utveckling. I början på novem-
ber 2012 öppnade trafikplatsen i Tensta 
för trafik. Under 2013 kommer nästa 
stora förändring när trafiken läggs om 
till den nya E18 med dess nya sträckning 
via trafikplatserna Rinkeby, Ärvinge och 
Kista vid E4:an.

Den nya järnvägen förbi Kiruna 
öppnades för trafik i augusti 2012, två 
månader tidigare än planerat. Rivningen 

av den gamla järnvägen är i huvudsak 
slutförd. Markarbeten för den nya gods-
bangården påbörjades under hösten. 
Planerad inkoppling är i slutet av juni 
2013.

Bana väg Motala–Mjölby omfattar 
28 kilometer ny eller delvis ny mö-
tesfri 2+1-väg och 26 kilometer dub-
belspår mellan Motala och Mjölby. 
När projektet är klart förbättras både 
framkomligheten och säkerheten. Den 
dubbelspåriga järnvägen är nu öppen för 
trafik. Kvarvarande arbeten 2013 avser i 
huvudsak återställningsarbeten, rivning 
av de gamla järnvägsbroarna i Motala 
och arkeologiska undersökningar vid 
Motala ström. De första delarna av nya 
väg 50 har öppnats för trafik. Av totalt 
28 kilometer är nu en sträcka på 10,5 
kilometer, mellan Mjölby och Skänninge, 
öppnad för trafik. I augusti nåddes en 
viktig milstolpe i bygget av högbron över 
Motalaviken. Då möttes de U-formade 
ståldelarna, som sedan oktober 2011 i 
etapper skjutits ut från norra respektive 
södra stranden. Brobyggnationen över 
Motalaviken kommer att pågå till som-
maren 2013. 

Projekt Hallandsås är två 8,7 kilo-
meter långa, parallella järnvägstunnlar 
genom Hallandsås. Med tunneln ökar 
kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg 
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per timme till 24, och den ger möjlighet 
till fördubblad godsvikt. Tunnelproduk-
tionen har haft en mycket bra framdrift 
under 2011 och 2012 med nästan 3 900 
meter färdigställd tunnel. Totalt är nu 
cirka 91 procent av tunnlarna färdig-
byggda. När tävlingen ”Be Inspired 
Awards” avgjordes i mitten på november, 
vann projekt Hallandsås i kategorin 
”Innovation in Rail and Transit”. 

E4 Sundsvall är utbyggnad av ett 
20 kilometer långt vägavsnitt av E4 
mellan Myre och Skönsberg. Projektet 
ska leda till förbättrad trafiksäkerhet, 
framkomlighet och miljö genom Sunds-
vall. Bron över Sundvallsfjärden är det 
största brobygget som påbörjats i Europa 
under 2000-talet, och det är Sveriges 
näst längsta vägbro. Schaktningen och 
sprängningsarbetena i den gamla motor-
vägen är till största delen klart. Arbetet 
med den nya bron för Skönsbergsvägen 

pågår. I Skönsmon pågår arbetet med 
den nya trafikplatsen. 

Uppföljning av namngivna objekt i 
nationell och regional plan som har 
öppnats för trafik under 2012

I planen är objekt större än 50 miljoner 
kronor namngivna och redovisade med 
kostnad samt tidssatta. 

Uppföljning  av anläggningskostna-
der och effekter har gjorts för objekt som 
ingått i långsiktiga planer och som öpp-
nats för trafik 2012 (tabell 28). Planerna 
som objekten ingått i är Nationell plan 
för transportsystemet 2010–2021 och 
Banverkets och Vägverkets långsiktiga 
planer för 2004–2015, inklusive beslu-
tade revideringar samt motsvarande 
länsplaner. Objektets slutkostnad efter 
genomförande följs upp mot bedömd 
kostnad i den plan som gällde vid bygg-
starten. Samhällsekonomisk lönsamhet 

följs upp genom att planens nettonuvär-
deskvot jämförs med en nettonuvärdes-
kvot som räknats om med slutkostnaden 
för objektet. 
Entreprenadindex och nettoprisindex – 
olika analysvinklar
Vid uppföljning av objekt har vi använt 
index för väg- och järnvägsinvesteringar 
baserat på entreprenadindex (E 84). Som 
en jämförelse redovisas även nettopris-
index (NPI). Kostnaden totalt för samt-
liga objekt ökar med cirka 41 procent 
mellan plankostnad och slutkostnad när 
uppräkning genomförts med nettopris-
index. Motsvarande kostnadsförändring 
med index för väg- och järnvägsinves-
tering blir cirka 16 procent. Kostnads-
förändringen i sig kan bero både på att 
arbeten har tillkommit och tagits bort 
i objekten på grund av förändrade för-
utsättningar med mera, se beskrivning 
av respektive objekt nedan. Prisnivå-
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Tabell 28
Objekt öppnade för trafik år 2012, miljoner kronor, prisnivå år 2012-06

Objektnamn Gällande plan vid  
byggstart

Uppföljning med NPI Uppföljning med väg resp järnvägsindex baserat på E84

Gällande plankostnad vid bygg-
startsbeslut (inkl produktionsstöd 
och omräknat med NPi)

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

slutkostnad efter 
genomförande  
(inkl produktions-
stöd och omräk-
nad med NPi)

Gällande plankostnad vid 
byggstartsbeslut (inkl pro-
duktionsstöd och omräknat 
med väg- resp jvg index 
baserat på e84)

Bedömd totalkostnad vid 
byggstartbeslut (inkl pro-
duktionsstöd och omräknat 
med väg resp jvg index 
baserat på e84)

slutkostnad efter genomför-
ande (inkl produktionsstöd 
och omräknat med väg resp 
jvg index baserat på e84)

Beräknad NNk i 
gällande plan vid 
byggstart

Uppföljd NNk med 
väg resp jvg index 
baserat på e84

Järnväg

sundsvall-Nyland, uppgradering (Ådalsbanan) NTP 2004-2015 4 126 6 931 7 700 5 734 8 097 8 636 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppföljning

stambanan genom Övre Norrland, ökad kapacitet NTP 2004-2015 följs upp 2013 följs upp 2013

malmbanan, övriga uppgraderingsåtgärder NTP 2010-2021 97 106 291 106 119 296 0,7 -0,4

Umeå ny godsbangård inkl ombyggnad av  
personbangård

NTP 2004-2015 följs upp 2013 följs upp 2013

västerhaninge-Nynäshamn, ökad kapacitet NTP 2010-2021 815 989 900 892 1 072 966 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppfäöjning

Nynäsbanan, Nynäsgård mötesstation NTP 2010-2021 90 97 132 99 100 134 4,2 2,8

förslöv-Ängelholm NTP 2004-2015 följs upp 2013 följs upp 2013

kraftsamling Öresund NTP 2010-2021 266  - 527 292  - 549 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppföljning

Nykroppa kristenehamn NTP 2010-2021 232 232 233 254 254 240 -0,1 -0,1

motala-mjölby, dubbelspår (inklusive resecentrum i motala och skänninge) NTP 2004-2015 1 228 1 995 2 715 1 706 2 307 2 921 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
ppföljning

mötesspår Blekinge kustbana, öster om karlshamn(Ångsågsmossen) NTP 2010-2021 64 66 61 70 68 61 2,9 3,5

Trollhättan-Göteborg (Olskroken), dubbelspår (inklusive stationer i Götaälvdalen) 
(utbetalningarna av statsbidrag till stationer ligger dock klart senare)

NTP 2004-2015 5 769 6 265 8 028 8 018 7 868 8 694 -0,1 -0,2

Motorväg

e6 Trelleborg–vellinge mv 9,1 NTP 2004-2015 373 426 337 488 447 354 2,0 3,1

e22 hörby Norra-Linderöd NTP 2010-2021 325 337 304 355 349 310 -0,1 0,1

e22 hurva-rolsberga NTP 2010-2021 329 332 247 359 348 252 0,1 0,6

e4 södertälje-stockholm (hallunda) NTP 2010-2021 367 367 358 401 401 370 3,1 3,4

e6 Tanumshede-Lugnet NTP 2010-2021 784 748 748 856 807 789 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppföljning

e6 skee-värmlandsbro NTP 2010-2021 709 612 640 774 668 673 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppföljning

e45 angeredsbron-Älvängen följs upp mot reviderad  
plan se Publ 2004:93C:

2 858 2 982 3 732 3 696 3 518 3 951 -0,1 -0,2

e45 Älvängen-Trollhättan följs upp mot reviderad plan 
se Publ 2004:93C:

2 384 2 499 2 612 3 083 2 949 2 673 -0,7 -0,7

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

rv 55 förbi katrineholm NTP 2010-2021 510 517 402 557 573 414 -0,5 -0,3

1)objekt som ska följas upp:
Planobjekt som öppnats för trafik under 2012:
för 2012 analyseras de planobjekt som varit namngivna i nationell eller regional plan samt att invigning/officiell öppning har skett eller kommer 
att ske under 2012. vissa planobjekt består i sin tur av flera delar. ett delobjekt invigs ibland innan hela planobjektet invigs. Det är först när hela 
planobjektet invigs som efterkalkyl ska göras. Uppföljning görs inte på delobjekten.

Planobjekt som öppnades för trafik 2007:
för 2007 analyseras de planobjekt som har en anläggningskostnad på >50 mnkr och som nämns i Bv eller vvs årsredovisningar från 2007.

senast fastställda plan vid beslut om byggstart:
man utgår från redovisade kostnader och nyttor i den senast fastställda långsiktiga plan i vilken planobjektet ingick vid startbeslut. 
(i en och samma plan har olika objekt kommit olika långt i den löpande planeringsprocessen. Prognossäkerheten för objekt i samma plan kan då 
variera mellan olika objekt beroende på vilket skede de är i. Om man väljer att följa upp objekten mot den senast fastställda långsiktiga plan i vilken 
planobjektet ingick vid startbeslut blir prognossäkerheten dels högre och dels jämnare.)
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Tabell 28
Objekt öppnade för trafik år 2012, miljoner kronor, prisnivå år 2012-06

Objektnamn Gällande plan vid  
byggstart

Uppföljning med NPI Uppföljning med väg resp järnvägsindex baserat på E84

Gällande plankostnad vid bygg-
startsbeslut (inkl produktionsstöd 
och omräknat med NPi)

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

slutkostnad efter 
genomförande  
(inkl produktions-
stöd och omräk-
nad med NPi)

Gällande plankostnad vid 
byggstartsbeslut (inkl pro-
duktionsstöd och omräknat 
med väg- resp jvg index 
baserat på e84)

Bedömd totalkostnad vid 
byggstartbeslut (inkl pro-
duktionsstöd och omräknat 
med väg resp jvg index 
baserat på e84)

slutkostnad efter genomför-
ande (inkl produktionsstöd 
och omräknat med väg resp 
jvg index baserat på e84)

Beräknad NNk i 
gällande plan vid 
byggstart

Uppföljd NNk med 
väg resp jvg index 
baserat på e84

Järnväg

sundsvall-Nyland, uppgradering (Ådalsbanan) NTP 2004-2015 4 126 6 931 7 700 5 734 8 097 8 636 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppföljning

stambanan genom Övre Norrland, ökad kapacitet NTP 2004-2015 följs upp 2013 följs upp 2013

malmbanan, övriga uppgraderingsåtgärder NTP 2010-2021 97 106 291 106 119 296 0,7 -0,4

Umeå ny godsbangård inkl ombyggnad av  
personbangård

NTP 2004-2015 följs upp 2013 följs upp 2013

västerhaninge-Nynäshamn, ökad kapacitet NTP 2010-2021 815 989 900 892 1 072 966 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppfäöjning

Nynäsbanan, Nynäsgård mötesstation NTP 2010-2021 90 97 132 99 100 134 4,2 2,8

förslöv-Ängelholm NTP 2004-2015 följs upp 2013 följs upp 2013

kraftsamling Öresund NTP 2010-2021 266  - 527 292  - 549 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppföljning

Nykroppa kristenehamn NTP 2010-2021 232 232 233 254 254 240 -0,1 -0,1

motala-mjölby, dubbelspår (inklusive resecentrum i motala och skänninge) NTP 2004-2015 1 228 1 995 2 715 1 706 2 307 2 921 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
ppföljning

mötesspår Blekinge kustbana, öster om karlshamn(Ångsågsmossen) NTP 2010-2021 64 66 61 70 68 61 2,9 3,5

Trollhättan-Göteborg (Olskroken), dubbelspår (inklusive stationer i Götaälvdalen) 
(utbetalningarna av statsbidrag till stationer ligger dock klart senare)

NTP 2004-2015 5 769 6 265 8 028 8 018 7 868 8 694 -0,1 -0,2

Motorväg

e6 Trelleborg–vellinge mv 9,1 NTP 2004-2015 373 426 337 488 447 354 2,0 3,1

e22 hörby Norra-Linderöd NTP 2010-2021 325 337 304 355 349 310 -0,1 0,1

e22 hurva-rolsberga NTP 2010-2021 329 332 247 359 348 252 0,1 0,6

e4 södertälje-stockholm (hallunda) NTP 2010-2021 367 367 358 401 401 370 3,1 3,4

e6 Tanumshede-Lugnet NTP 2010-2021 784 748 748 856 807 789 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppföljning

e6 skee-värmlandsbro NTP 2010-2021 709 612 640 774 668 673 ingen NNk i  
beslutsunderlaget

ej möjligt att följa  
uppföljning

e45 angeredsbron-Älvängen följs upp mot reviderad  
plan se Publ 2004:93C:

2 858 2 982 3 732 3 696 3 518 3 951 -0,1 -0,2

e45 Älvängen-Trollhättan följs upp mot reviderad plan 
se Publ 2004:93C:

2 384 2 499 2 612 3 083 2 949 2 673 -0,7 -0,7

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

rv 55 förbi katrineholm NTP 2010-2021 510 517 402 557 573 414 -0,5 -0,3

1)objekt som ska följas upp:
Planobjekt som öppnats för trafik under 2012:
för 2012 analyseras de planobjekt som varit namngivna i nationell eller regional plan samt att invigning/officiell öppning har skett eller kommer 
att ske under 2012. vissa planobjekt består i sin tur av flera delar. ett delobjekt invigs ibland innan hela planobjektet invigs. Det är först när hela 
planobjektet invigs som efterkalkyl ska göras. Uppföljning görs inte på delobjekten.

Planobjekt som öppnades för trafik 2007:
för 2007 analyseras de planobjekt som har en anläggningskostnad på >50 mnkr och som nämns i Bv eller vvs årsredovisningar från 2007.

senast fastställda plan vid beslut om byggstart:
man utgår från redovisade kostnader och nyttor i den senast fastställda långsiktiga plan i vilken planobjektet ingick vid startbeslut. 
(i en och samma plan har olika objekt kommit olika långt i den löpande planeringsprocessen. Prognossäkerheten för objekt i samma plan kan då 
variera mellan olika objekt beroende på vilket skede de är i. Om man väljer att följa upp objekten mot den senast fastställda långsiktiga plan i vilken 
planobjektet ingick vid startbeslut blir prognossäkerheten dels högre och dels jämnare.)

omräkning med väg- och järnvägsindex 
avser att spegla kostnadsutvecklingen 
för Trafikverket i väg- och järnvägsin-
vesteringar. Detta index används också 
för att göra en relevant uppföljning mot 
plankostnaderna och mellan de olika 
projekten samt för att utveckla nyckeltal 
för produktivitetsutveckling.
Skillnaden mellan nettoprisindex och väg- 
och järnvägsindex 
Nettoprisindex visar hur konsumentpri-
serna i genomsnitt utvecklar sig för hela 
den privata inhemska konsumtionen-, de 
priser konsumenterna faktiskt betalar. 
En stor del av de konsumtionsvaror som 
ingår i NPI-korgen produceras i utlan-
det, och priserna på dessa varor speglar 
därför hur kostnaderna utvecklats i de 
länder där de produceras. Index för väg- 
och järnvägsinvesteringar utgår från en-
treprenadindex (E 84) men har särskilt 
viktats utifrån de arbetsmoment och 
varugrupper som är specifika för väg- 
respektive järnvägsinvesteringar. Här 
ingår bland annat berg, stenmaterial, be-
tong, stål, löner och maskiner. Specifikt 
för järnväg är el-, signal- och telesystem, 
och för väg är det asfalteringsarbeten. 
Uppföljningen av anläggningskostna-
den för de 18 objekt som öppnats för 
trafik visar att 12 objekt är billigare 
och 6 objekt är dyrare jämfört med 
plankostnaden. Omräkning av nettonu-
värdeskvoterna baserar sig endast på 
kostnadsförändringar mellan gällande 
plan vid byggstart och slutkostnader för 
respektive objekt. Nedan kommenteras 
resultatet av uppföljningen för de objekt 
som öppnades för trafik 2012. 
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Sundsvall–Nyland, uppgradering  
(Ådalsbanan)
Ådalsbanan utgör en viktig länk mellan 
Botniabanan och Ostkustbanan, och 
en stor del av person- och godstrafiken 
från Övre Norrland kommer att gå via 
denna bana. För att klara av att han-
tera dessa nya trafikmängder var det 
nödvändigt med standardhöjningar på 
banan. Slutkostnaden har ökat med cirka 
50 procent, vilket beror på omfattande 
innehållsförändringar, införande av ny 
teknik, en betydligt längre genomföran-
detid för projektet samt bristande berg-
kvalitet. Nettonuvärdeskvoten bedöm-
des redan i planen som mycket osäker. 
Det är inte möjligt att jämföra planerade 
effekter med slutliga effekter.
Malmbanan, övriga uppgraderings-
åtgärder
För ökad kapacitet på Malmbanan har 
Abisko östra förlängts för att medge 
samtidigt möte med tre 750 meter långa 
malmtåg med största tillåtna axellast. 
Bland annat marknadsläget och nya 
byggnormer har medfört att slutkostna-
den ökat med cirka 180 procent. Jämfört 
med planens godsprognos förväntas i 

störningar, öka punktligheten och att 
i en framtid kunna öka trafiken. För 
att öka kapaciteten mellan Ösmo och 
Nynäshamn anläggs en mötesstation i 
anslutning till stationen i Nynäsgård. 
Ombyggnaden innebär att stationen 
utformas med två spår för pendeltågen 
och två sidoplattformar. Slutkostnaden 
har ökat med cirka 36 procent jämfört 
med planen. De effekter som bedömts i 
planen har i stort sett uppfyllts.
Kraftsamling Öresund
För Kraftsamling Öresund var målsätt-
ningen att tillsammans med operatörer-
na pressa ner antalet förseningstimmar 
med 25 procent till utgången av 2010. 
Några av de åtgärder som ingick var: 
förstärkt växelunderhåll, växelvärme, 
utbyte av växlar, depåanläggning, om-
byggnad av spår, utbyggnad av gångba-
nor och belysning, utökat underhåll och 
ombyggnader, utbyte av räler i plankors-
ningar, mötesstation samt kameraöver-
vakning. Slutkostnaden har ökat med 
cirka 88 procent jämfört med planen. 
Nettonuvärdeskvot och effekterna var 
inte kvantifierade i beslutsunderlaget 
och har därför inte följts upp.

nuläget 2,2 gånger så stor godsvolym. 
Det är inte möjligt att säga huruvida den 
planerade nyttan har uppnåtts eller inte.
Västerhaninge–Nynäshamn, ökad kapa-
citet
För att öka kapacitet och punktlig-
het på Nynäsbanan krävs en omfat-
tande dubbelspårsutbyggnad mellan 
Västerhaninge och Nynäshamn. Detta 
objekt utgör en etapp. Åtgärden utgörs 
av utbyggnad till dubbelspår mellan 
Västerhaninge och Tungelsta. Plan-
objektet innehåller även en tidigare 
etapp med plattformsförlängningar och 
mötesspår. Slutkostnaden har ökat med 
cirka 8 procent jämfört med planen. Det 
förklaras i huvudsak av tilläggsarbeten 
i den första etappen med plattformsför-
längningarna. Eftersom någon sam-
hällsekonomisk kalkyl inte redovisades 
i planen, är det inte möjligt att ange en 
uppföljd nettonuvärdeskvot. Effekterna 
är huvudsakligen desamma som utlovats 
i planeringen, dock till en något högre 
kostnad. 
Nynäsbanan, Nynäsgård mötesstation
Syftet med mötesspår i Nynäsgård är att 
förstärka kapaciteten på banan, minska 
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Nykroppa–Kristinehamn,  
elektrifiering
Syftet är att elektrifiera sträckan mellan 
Kristinehamn och Nykroppa. Åtgärden 
inkluderar 40 km enkelspår, ett brobyte, 
spårbyte, kurvrätning samt tillhö-
rande kontaktledningar, stolpar och 
fundament. En kostnadsminskning på 
6 procent har uppnåtts för den slutliga 
kostnaden jämfört med plankostnaden. 
Kostnadsminskningen påverkar net-
tonuvärdeskvoten positivt.
Motala–Mjölby, dubbelspår  
(inklusive resecentrum i Motala  
och Skänninge)
Dålig punktlighet och otillräcklig kapa-
citet samt önskemål om pendeltågstrafik 
mellan Åby och Motala motiverade 
utbyggnad av befintlig järnväg. Projektet 
omfattar dubbelspår, ombyggnad av två 
bangårdar samt ett resecentrum. Slut-
kostnaden har ökat med cirka 70 procent 
jämfört med planen. Detta beror på ökad 
omfattning, högre standard, område 
med betydande kulturhistoriskt intresse, 
besvärliga grundförhållanden samt 
överklagade planer. De mest betydande 
effekterna är att godstrafiken kan utökas 
på sträckan och att restiden mellan Mot-
ala och Linköping kan minskas med 20 
minuter. Mellan Hallsberg och Mjölby 
kan restiden minskas med 10 minuter.
Mötesspår Blekinge kustbana, öster om 
Karlshamn (Ångsågsmossen)
Åtgärden syftar till att ge kortare restid 
mellan Blekinge och Skåne/Danmark. 
Skånetrafiken har slutat trafikera Höör 
och Eslöv med Öresundstågen. Detta 
ger en tidsvinst på cirka 7 minuter. För 
att kunna bibehålla tidsvinsten måste 
tågmötena på Blekinge kustbana flyttas 
och en ny mötesstation behövs. Slut-
kostnaden har minskat med drygt 13 
procent jämfört med planen. Effekterna 
motsvarar eller överträffar de effekter 
som beräknades i den ursprungliga kal-
kylen. Den verkliga restidsförkortningen 
mellan Lund och Karlskrona blev 13 
minuter, vilket är 2 minuter mer än den 
planerade. Den genomsnittliga belägg-
ningen under 2012 är nästan dubbelt så 
hög som i prognosen för 2020. 
Trollhättan–Göteborg (Olskroken), dub-
belspår (inklusive stationer i Götaälvda-
len) 
Syftet är att möjliggöra större volymer 
av gods- och persontrafik på sträckan 
Göteborg–Trollhättan. Dubbelspår och 

pendeltågstationer har byggts. Åtgär-
den kan relateras till resterande delar 
av Norge/Vänerbanan, Triangelspåret 
i Marieholm samt elektrifieringen av 
Göteborgs hamnbana. Slutkostnaden 
har ökat cirka 8 procent jämfört med 
planen. Kostnadsökningen består till 
största delen av utökad omfattning, stora 
geotekniska utmaningar samt överkla-
gade planer, vilket försvårat och fördyrat 
projektet. Kostnadsökningen i förhål-
lande till planen, samt den längre bygg-
tiden i förhållande till beslutsunderlaget, 
innebär att nettonuvärdeskvoten för 
projektet har minskat. 
E6 Trelleborg–Vellinge, motorväg
Ombyggnad av 9 kilometer vanlig väg 
till motorväg syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten och öka framkomlighe-
ten. Beskrivningen av åtgärden i planen 
skiljer sig från den slutliga utformningen 
genom att ombyggnaden blev 4 km 
kortare och att den nya sträckningen av 
länsväg 511 inte genomfördes i projektet. 
Slutkostnaden har minskat med cirka 
27 procent jämfört med planen. Kraftigt 
minskad anläggningskostnad medför 
att nettonuvärdeskvoten stiger kraftigt. 
Omfattningen av åtgärden har minskat 
och därmed har nyttorna också minskat. 
Det är svårt att bedöma om minskningen 
av nyttor vägs upp av den minskade 
kostnaden utan att göra en ny kalkyl på 
den genomförda åtgärden. 
E22 Hörby Norra–Linderöd,  
motorväg
Ombyggnaden av 9,5 kilometer vanlig 
väg till motorväg, huvudsakligen i be-
fintlig sträckning, syftar till att förbättra 

trafiksäkerheten och öka framkomlig-
heten. Omfattningen i planen stämmer 
överens med den slutliga utformningen. 
Slutkostnaden har minskat med drygt 13 
procent jämfört med planen. Minskad 
anläggningskostnad medför att nettonu-
värdeskvoten stiger. Nyttorna förväntas 
bli i nivå med vad som planerats.
E22 Hurva–Rolsberga, motorväg
Ombyggnaden av cirka 5 kilometer van-
lig väg till motorväg, huvudsakligen i be-
fintlig sträckning, syftar till att förbättra 
trafiksäkerheten och öka framkomlighe-
ten. Ombyggnaden blev dock cirka 1 km 
kortare. Slutkostnaden har minskat med 
30 procent jämfört med planen. Kraftigt 
minskad anläggningskostnad medför att 
nettonuvärdeskvoten stiger. Nyttorna är 
överskattade i både före- och efterkalky-
len. Det är osäkert om överskattningen 
av nyttorna vägs upp av minskningen av 
kostnaden.
E4 Södertälje–Stockholm (Hallunda), 
breddning av motorväg 
Sträckan har en hög trafikbelastning 
med över 60 000 fordon/dygn. Trafikbe-
lastningen har tidigare lett till bristande 
framkomlighet, trafikstörningar och 
olyckor. För att åtgärda bristerna har 
ett tredje körfält skapats. I åtgärden 
ingår även ett trafikledningssystem. I 
planen anges anläggningskostnaden till 
350 miljoner kronor i prisnivå 2009-06, 
inklusive medfinansiering från trängsel-
skatten med 180 miljoner. Åtgärden har 
i stort genomförts enligt planeringen. 
Slutkostnaden har minskat med cirka 8 
procent jämfört med planen, vilket med-
för att nettonuvärdeskvoten ökar.
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E6 Tanumshede–Lugnet, motorväg
Objektet består av motorväg med 
planskilda korsningar för sträckorna 
Tanum–Knäm och Knäm–Lugnet och 
en referenshastighet på 110 km/tim. 
Syftet är att öka trafiksäkerheten och 
tillgängligheten på en utsatt sträcka 
och att bidra till god miljö och positiv 
regional utveckling. Slutkostnaderna 
har minskat med cirka 8 procent jämfört 
med planerade kostnader. Samhällseko-
nomisk förkalkyl saknas för den aktuella 
etappen, delvis på grund av ändrad 
omfattning och annan etappindelning. 
Åtgärden är motiverad även med hänsyn 
till icke prissatta effekter, såsom region- 
och arbetsmarknadsförstoring. I nuläget 
bedöms lönsamheten ha ökat till följd av 
kostnadsminskningen.
E6 Skee–Värmlandsbro, motorväg
Objektet består av motorväg med plan-
skilda korsningar med en referenshastig-
het på 110 km/tim samt cirka 1 800 meter 
järnväg av Bohusbanan, varav cirka 
500 meter bergtunnel. Syftet är att öka 
trafiksäkerheten och tillgängligheten 
och att bidra till god miljö och positiv 
regional utveckling. Slutkostnaderna 
sjönk med cirka 13 procent jämfört med 
planerade kostnader. En samhällseko-
nomisk förkalkyl för etappen saknas, 
delvis på grund av ändrad omfattning 
och annan etappindelning. I nuläget 
bedöms lönsamheten ha ökat något till 
följd av kostnadsminskningen. Åtgärden 
som helhet anses vara motiverad då icke 
prissatta effekter såsom region- och 
arbetsmarknadsförstoring beaktas.
E45 Angeredsbron–Älvängen,  
4 körfält
Objektet består av fyrfältsväg med 
mötesseparering och syftar till att öka 
trafiksäkerheten och tillgängligheten 

Tabell 29
Miljöinvesteringar för att begränsa transportsystemets miljöpåverkan som genomförts under  
åren 2010, 2011 och 2012

Exempel på åtgärder som som genomförts inom 
kategorin miljöåtgärder

2010 2011 2012

Åtgärder för bullerutsatta längs statliga vägar, antal 
personer

4 002 2 324
2 027  

varav 1 019  
riktade åtgärder

Åtgärdade bullerutsatta längs statlig järnväg, antal 
personer

uppg saknas 1 083
1 080  

varav  195  
riktade åtgärder

Åtgärdade slitna vägmiljöer som åtgärdats med 
riktade miljömedel, antal

6 5 5

Åtgärdade barriärer för djur, antal 34 68 74

restaurerade alléer och kulturobjekt på statligt 
vägnät, antal

142 136 252

på en utsatt sträcka. Slutkostnaderna 
ökade med cirka 7 procent jämfört med 
planerade kostnader. Kostnadsökningen 
förklaras till största delen av stora geo-
tekniska utmaningar på sträckan samt 
överklagade planer, vilket har försvårat 
och fördyrat projektet.
E45 Älvängen–Trollhättan, 4 körfält
Objektet består av fyrfältsväg med 
mötesseparering med en referenshastig-
het på 110 km/tim och syftar till att öka 
framkomligheten och höja säkerheten på 
en väg som är hårt olycksdrabbad. Slut-
kostnaderna sjönk med cirka 13 procent 
jämfört med planerade kostnader. Kost-
nadsminskningen förklaras till största 
delen av effektiv hantering av förorenade 
massor och samordningseffekter av att 
tre objekt i planen genomfördes av en 
projektorganisation.
Väg 55 förbi Katrineholm
Tidigare passerade väg 55 igenom de 
centrala delarna av Katrineholm, och 
genomfartens barriärverkan var mycket 
stor. Projektet omfattar en ny mötesfri 
landsväg, cirka 14 kilometer, förbi Ka-
trineholm. I anslutning till ett logistik-
centrum har Katrineholms kommun 
medfinansierat en trafikplats på den nya 
sträckningen. Slutkostnaden har mins-
kat med cirka 26 procent jämfört med 
planen. Kostnadsminskningen beror på 
att vägsektionen har minskats vid brode-
larna samt ett effektivt genomförande i 
produktionsfasen. Det finns osäkerheter 
när det gäller buller- och barriäreffekter 
samt den antagna omfördelningen av 
trafiken. Bedömningen är dock att effek-
terna som utlovats i planen har uppnåtts.

Åtgärdsområden: miljö samt trim-
ning och effektivisering

I den nationella planen finns förutom 

de namngivna objekten medel för 
åtgärdsområden ”miljö samt trimning 
och effektivisering”. Dessa åtgärder är i 
allmänhet mycket kostnadseffektiva och 
ger bred och god måluppfyllelse. De är 
mycket efterfrågade av både medborgare 
och näringsliv. Åtgärderna bidrar ofta 
till att det befintliga transportsystemet 
kan användas effektivare och att de 
negativa miljöeffekterna minskar. Av 
tabeller nedan framgår exempel på vad 
som har slutförts under 2010, 2011 och 
2012.

Åtgärdsområdena delas in i två un-
dergrupper: 

•	 åtgärder	som	begränsar	miljöpå-
verkan 

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

Åtgärder som begränsar  
miljöpåverkan
Riktade fysiska miljöåtgärder för att 
begränsa transportsystemets miljöpå-
verkan har genomförts inom områdena 
buller, trygga vattentäkter, alléer och 
kulturobjekt samt hinder för vattenle-
vande djur.

Arbetet med åtgärder för att minska 
antalet bullerutsatta längs statliga vägar 
och järnvägar fortsätter. Utfallet på väg 
är något högre än 2011, trots att en ut-
dragen upphandling av ett nytt ramavtal 
för fönster har inneburit en del senare-
läggningar av planerade riktade åtgärder 
till 2013. För järnväg är nivån betydligt 
högre än 2011 års utfall. 

Åtgärderna 2012 innebar att totalt 3 
420 (statlig 2 540, kommunalt 880) färre 
personer är utsatta för vägtrafikbuller 
över riktvärden för buller inomhus. På 
statliga järnvägar innebär åtgärderna 
under 2012 att totalt 5 215 färre perso-
ner är utsatta för järnvägsbuller över 
riktvärden för buller. Bullerdämpande 
åtgärder kan vara både riktade åtgärder 
(till exempel bullerskärmar, fasadåtgär-
der och bullerdämpande beläggningar) 
och åtgärder som ingår som delar av 
större investeringsprojekt. 

Två åtgärder för att trygga vat-
tenförsörjning har genomförts under 
2012. Den enskilt största effekten för att 
skydda vattenkonsumenterna har åstad-
kommits genom skydd av vattentäkten 
Skråmsta Bista i Mälardalen. Denna 
åtgärd har inneburit att dricksvattnet 
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Tabell 30
Trimnings- och effektiviseringsåtgärder som genomförts under åren 2010, 2011 och 2012

2010 2011 2012

väg som försetts med mötesseparering/mitträcke, 
km

238,9 228 163,4

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

Nybyggda planskilda korsningar för gång- och 
cykeltrafik, antal

19 14 53

Nybyggda planskilda korsningar för biltrafik, inkl 
trafikplatser, antal

28 40 58

Plankorsningar järnväg, antal slopade uppgift 
 saknas

 117 180

Åtgärdade stationer för funktionshindrade, antal 14 15 6

för 100 000 konsumenter har skyddats. 
Ytterligare en åtgärd har genomförts i 
Skåne som skydd för 1 400 konsumenter.
På drygt 250 platser har åtgärder 
genomförts på alléer och kulturobjekt, 
vilket är betydligt fler än 2011. Bland 
annat har drygt 180 milstenar restaure-
rats, varav 70 i södra Sverige och 50 på 
Gotland. Åtgärder för att återskapa och 
bevara värdefulla alléer har genomförts 
över hela landet, men med tyngdpunkt 
på Mellansverige och södra Sverige. Sex 
kulturvägar har åtgärdats.

Åtgärder för att reducera barriärer 
för vattenlevande djur som utter och 
fisk har genomförts i ungefär samma 
omfattning som 2011. Flest åtgärder för 
fisk har genomförts i norra Sverige och 
flest åtgärder för utter i Mälardalen. En 
åtgärd för groddjur har genomförts i 
södra Sverige, där också flest sällsynta 
arter finns.

Ett antal åtgärder som begränsar 
konsekvenserna av förorenad mark på 
järnväg har genomförts. Inventeringar, 
undersökningar och riskbedömningar 
har gjorts för ett 20-tal platser. Projekte-
ring av ett antal åtgärder har genomförts 
och efterbehandling och kontroll har 
också skett på ett 10-tal platser. 
Åtgärder för trimning och effektivisering 
av transportsystemet för tillväxt och 
klimat.
Inom kategorin trimning och effektivise-
ring görs ett stort antal trafiksäkerhets- 
och tillgänglighetsåtgärder, exempelvis 
planskilda korsningar, mötesseparering, 
hastighetsdämpande åtgärder i tätor-
ter samt mötesspår, stigningsfält och 
stationsåtgärder.

Av tabell 30 kan man utläsa att 
antalet kilometer väg som mötessepa-
reras är lägre 2012 än tidigare år. Detta 
gäller även antalet nybyggda gång- och 
cykelvägar, medan antalet planskilda 
korsningar för gång- och cykeltrafik 
ökat kraftigt. Ett stort antal av dessa är 
byggda inom Umeåprojektet.

Antalet nybyggda planskilda kors-
ningar för vägtrafik har dubblerats, från 
28 under 2010 till 58 under 2012. 
Sedan tidigare har Vägverket och Ban-
verket i samarbete med kommuner pekat 
ut en prioriterad del av kollektivtrafiken 
som senast år 2010 skulle kunna använ-
das av personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. Nätet fortsätter 
att utvecklas och nya stråk pekas ut. 

Under året har cirka 20 busshållplatser 
åtgärdats längs nationellt och regionalt 
prioriterade stråk. Nätet är trafik-
slagsövergripande och består av stråk 
och bytespunkter i form av stationer, 
hållplatser, flygplatser och båtbryggor. 
Arbetet med att anpassa stationer har 
fortsatt under perioden 2010–2012. Un-
der 2012 åtgärdades 6 stationer. För att 
kollektivtrafiknätet till fullo ska fungera 
för personer med funktionsnedsätt-
ning krävs att även fordon, information, 
service med mera anpassas, fungerar 
och används.

Under 2012 har antalet plankors-
ningar minskat med 180, vilket gynnar 
såväl trafiksäkerhet som framkomlighet. 
Framkomligheten på järnväg gynnas av 
de åtgärder som genomförts för kraftför-
sörjningen och trafikledningssystemet. 

Bärighetsåtgärder

Regeringen har i den nationella planen 
avsatt 14,8 miljarder kronor till bärig-
hetsåtgärder på vägnätet. Bärighet är en 
vägs eller en bros förmåga att tåla belast-
ningen från trafiken utan att skadas.  
Genom att vi höjer bärigheten på vä-

gar och broar på sträckor som inte har 
tillräcklig bärighet i förhållande till 
behovet, ökar framkomligheten för 
näringslivet. 

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.

sTockholmsöverenskommelsen
Stockholmsöverenskommelsen omfat-
tar totalt 64 objekt, varav 53 objekt följs 
upp av Trafikverket. I dagsläget pekar 
prognoserna på senareläggning av tra-
fikstarten för 20 projekt. Orsaken är för-
ändringar av omfattningen jämfört med 
planen och/eller felaktiga kalkyler. 18 av 
53 projekt i Stockholmsöverenskommel-
sen indikerar överskridande av budgeten 
med mer än 5 procent av plankostnaden 
i prisnivå 2009. Positivt är att 3 projekt 
förväntas bli mer än 5 procent billigare 

Tabell 31
Bärighetsåtgärder som genomförts under 2010, 2011 och 2012

2010 2011 2012

riskreducerande väghållningsåtgärder, antal  28     33     59    

Beläggning av grusväg, antal km  25     6     56    

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

 184     175     295    

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

 8     14     7    

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

 962     494     649    

Bärighetsåtgärder på utpekat vägnät (viktiga 
näringslivsvägar), antal km 

 1 103     654     986    
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än kostnaden i planen samt att 8 projekt 
indikerar att trafikstarten kommer att 
tidigareläggas. 

Totalt är 25 objekt i Stockholms-
överenskommelsen helt eller delvis 
finansierade med trängselskatt. Samtliga 
projekt är riksvägar och regionala vä-
gar i Stockholms län, och de ingår i 
Stockholms länsplan för infrastruktur 
2010–2012. Det största projektet är 
Förbifart Stockholm till en kostnad av 
27,6 miljarder kronor (prisnivå 2009-
06). Genomförandet är försenat i drygt 
hälften av de projekt som är finansierade 
med trängselskatt. Förseningarna beror 
exempelvis på samordning med kom-

munernas egen planering och avgräns-
ningar av projekten. 

väsTsvenska PakeT 
Västsvenska paket omfattar cirka 25 
projekt på järnvägar samt statliga och 
kommunala vägar i Västra Götalands-
regionen, vilka finansieras delvis via 
trängselskatt, anslag samt kommunal 
och regional medfinansiering. Det 
största projektet är Västlänken till en 
kostnad av 20 miljarder kronor (pris-
nivå 2009-06). Västsvenska paketet 
innehåller åtgärder inom samtliga steg i 
fyrstegsprincipen. Åtgärder enligt steg 
1 och steg 2 är vitala för att vi ska leva 

upp till de gemensamma mål som den 
partsgemensamma samverkansorgani-
sationen kommit överens om.

Genomförandet kommer att pågå till 
2027. Block 1, som pågår nu, innehåller 
till stor del åtgärder för att stärka kollek-
tivtrafiken inför införandet av trängsel-
skatten i Göteborg januari 2013.

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-
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Tabell 32
Uppföljning av åtgärdstyper i de regionala planerna, miljoner kronor i löpande priser

Namngivna investe-
ringar

Trimning och effektivi-
sering, miljö och övriga 
mindre åtgärder 

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

Statlig medfinansiering 
till trafikhuvudmän 
för kollektivtrafik 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 2010-2021, mnkr 15 743  6 998     2 409    7601 349 33 100

andel av plan, procent 21,07 28,97 29,06 12,41 13,47 21,25

Tabell 33
Uppföljning av de regionala planerna, miljoner kronor i löpande priser

Län** Utfall 2010 
mnkr**

Utfall 2011 
mnkr***

Utfall 2012 
mnkr***

Summa 
2010-2012 
mnkr

Plan 2010–
2013 mnkr*

Andel som ge-
nomförts under 
perioden 2010-
2012 av plan 
2010–2013 %

Plan 
2010-2021 
mnkr

Andel som ge-
nomförts under 
perioden 2010-
2012 av plan 
2010–2021 %

stockholm  284     589     648     1 521     2 484    61  7 851    19

Uppsala  159     41     146     346     480    72  1 518    23

södermanland  47     9     59     115     290    40  917    12

Östergötland  62     128     162     352     425    83  1 342    26

Jönköping  36     100     122     258     391    66  1 236    21

kronoberg  76     49     41     166     215    77  678    24

kalmar  141     30    -4     167     251    67  793    21

Gotland  33     10     16     59     65    90  205    29

Blekinge  41     26     64     131     154    85  487    27

skåne  293     249     255     797     1 276    62  4 033    20

halland  93     56     48     197     335    59  1 060    19

västra Götaland  686     391     316     1 393     1 846    75  5 835    24

värmland  39     60     73     172     277    62  877    20

Örebro  92     47     23     162     299    54  944    17

västmanland  72     12     79     163     240    68  758    21

Dalarna  17     107     87     211     311    68  983    21

Gävleborg  57     34     56     147     276    53  873    17

västernorrland  66     59     38     163     220    74  696    23

Jämtland  12     37     21     70     151    46  477    15

västerbotten  52     60     58     170     251    68  794    21

Norrbotten  38     53     80     171     235    73  743    23

Centrala kostnader  41     23     40     104    

Summa  2 437     2 170     2 427     7 034     10 473    67 33 100 21

* krav finns att genomföra planerna jämnt till 2014

**Länen har påförts kostnader till ett belopp av 27,8 mnkr (2010), 80,6 mnkr (2011) och 32,6 mnkr (2012)för kostnader som finns nationellt (juridik och teknik)

gan och kommunala samarbetsorgan. 
Planupprättarna har möjlighet att i sina 
regionala planer även avsätta medel till 
investeringar i nationella vägar och järn-
vägar. Genomförandet av länsplanerna 
ska ske på ett sådant sätt att en lika stor 
andel av respektive länsplan kommer att 
vara genomförd till 2014. 

Tabell 32 visar vilken typ av åtgärd 
som har genomförts i enlighet med de 

regionala planerna. Den visar också för-
delningen mellan de olika kategorierna 
av statlig medfinansiering. Under rub-
riken ”namngivna investeringar” ingår 
medel till såväl vägar som järnvägar. 
I tabell 33 redovisas utfallet för 2012 
samt det ackumulerade utfallet för 
2010–2012. Utfallet redovisas även som 
procent av 2010–2013. 

Att utfallet varierar mellan länen 

beror på att det pågått större projekt i 
några län, bland annat Partihallsför-
bindelsen, Östra länken i Linköping, 
mötesspår på Blekinge kustbana samt 
väg 90 Bollsta–Hällsjö. Dessa projekt 
har krävt medel under året för att kunna 
genomföras på ett effektivt sätt. Åtgär-
der i andra län har därför fått stå tillbaka 
under 2010–2012, men detta kommer att 
jämnas ut till 2014. 
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Ten-bIdrag TIll InFrasTrUkTUr-
InvesTerIngar

Under 2012 har EG-kommissionen beta-
lat 24,6 miljoner euro, motsvarande 212 
miljoner kronor, i EU-stöd för investe-
ringar och utvecklingsinsatser. Stödet 
ges som finansiellt stöd inom ramen 
för EU:s transeuropeiska transportnät-
verk (TEN-T). Stödet används både för 
att planera och bygga väg och järnväg. 
Bland större projekt som under 2012 
fått bidrag finns Norra länken, Malmö 
C, sjömotorvägsprojekten Baltic Link 
(Karlskrona–Gdynia) och Århus–Gö-
teborg–Tallinn och Easyway. Enligt 

Tabell 34
Utbetalda TEN-bidrag per objekt, tusen kronor

Beslutsår Beslut Projekttitel (och bidragsbelopp) Utbetalt belopp SEK

2007 2007-se-12100-P malmö Citytunnel Project 26 071

2010 2010-eU-21108-P mos Baltic sea hub and spokes project 9 412

2010 2010-eU-21108-P mos Baltic sea hub and spokes project 17 949

2009 2009-se-92600 e6 Partihall Connection 51 423

2011 2011-se-93035-s Bothnian Corridor stångån-Dingersjö 5 870

2011 2011-se-93045-P Bothnian Corridor meeting stations 9 925

2011 2011-se-93119-s stockholm Bypass, tunnel safety studies 6 062

2011 2011-se-93049-s Western link - railway tunnel in Gothenburg 21 633

2009 2009-se-92605-P malmö C, bygg 20 057

2009 2009-eU-50000-m easyWay, fas 2 4 579

2007 2007-se-12090-P stockholm Norra Länken 38 926

Summa utbetalt 211 909

reglerna disponerar Trafikverket an-
slagsmedel motsvarande de bidrag som 
betalats till Sverige. 

UPPFöljnIng av eFFekTer För 
objekT öPPnade För TraFIk 2007
För namngivna objekt öppnade för 
trafik 2007 har en uppföljning gjorts av 
effekter och samhällsekonomisk lön-
samhet. Redovisade uppföljda anlägg-
ningskostnader baseras i huvudsak på 
uppföljningar som gjorts redan 2007. För 
13 objekt är bedömningen att planerade 
effekter har uppnåtts (grön). För två 
objekt är bedömningen att effekterna 

som planerades inte har uppnåtts (röd). 
För 5 objekt har det inte varit möjligt att 
jämföra de planerade effekterna med det 
verkliga utfallet (grå). Nedan kommen-
teras resultatet av uppföljningarna för 
de objekt som öppnades för trafik under 
2007. Uppgifter om kostnader nedan är i 
2007 års prisnivå. 
(NNK: nettonuvärdeskvot.)

Stambanan genom Övre Norrland/
Norra stambanan/Bergslagsbanan, 
Stax 25: Bastuträsk–Vännäs, Vännäs–
Långsele och Långsele–Borlänge

För att öka näringslivets konkurrens-
kraft via kostnadseffektivare transporter 
motiverades största tillåtna axellast 25 
ton (stax 25) och lastprofil C (LpC) på 
bland annat sträckan Luleå– 
Borlänge med NNK 0,5 i en systemana-
lys i Stomnätsplan 1998–2007. Plankost-
naden 223 miljoner kronor för stax 25 på 
delsträckan Bastuträsk–Vännäs steg vid 
genomförandet till 263 miljoner. På del-
sträckan Vännäs–Långsele sjönk plan-
kostnaden från 407 till 368 miljoner, och 
på delsträckan Långsele–Borlänge ökade 
plankostnaden från 59 till 131 miljoner 
vid genomförandet. Vid trafikstarten 
hade utebliven LpC samt kostnadsför-
ändringarna och längre byggtid för stax 
25-åtgärderna på sträckan Luleå– 
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Tabell 35
Objekt öppnade för trafik år 2007, prisnivå 2007-06

Objektnamn Plankostnad publice-
rad i årsredovisning 
2007

Beräknad kostnad 
vid byggstart publi-
cerad i årsredovis-
ning 2007

Uppföljd kostnad 
efter genomförande 
publicerad i årsredo-
visning 2007

Uppföljd net-
tonytta 2012

NNK i plan  Uppföljd NNK

Järnväg

stambanan genom övre Norrland/Norra stam-
banan/Bergslagsbanan; stax 25, Bastuträsk-
vännäs

223  - 263 0,5 0,3

stambanan genom övre Norrland/Norra 
stambanan/Bergslagsbanan; stax 25, vännäs-
Långsele

407  - 368 0,5 0,3

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

59  - 131 0,5 0,3

Norra stambanan Gävle–Östersund, snabbtågs-
anpassning

220  - 395 1,0 0,1

Bergslagsbanan klenshyttan,  
bangårdsanpassning

31  - 47 1,1 0,3

Ostkustbanan mehedeby, Älvkarleö och marma 
resecentrum inkl. statsbidrag

26  - 27 -0,2 -0,2

mälarbanan kolbäck, bangårdsombyggnad 225  - 331 ej framtagen ej möjlig

stockholm C,  provisorisk kapacitetsåtgärd 366  - 488 ej framtagen ej möjlig

västra stambanan Gnesta pendelstågstation 86  - 98 ej framtagen ej möjlig

västkustbanan Göteborg C, breddning av 
midjan

183  - 163 2,3 2,7

Norge/vänernbanan marieholm–Olskroken, 
triangelspår

366  - 328 1,1 1,3

kust till kust-banan värnamo– 
alvesta, fjärrblockering, ökad  
kapacitet och hastighetsanpassning

135  - 131 0,6 0,7

Blekinge kustbana, elektrifiering 893  - 930 0,1 0,1

Motorväg

Uppsala–mehedeby 3 930 4050 4000 2,1 2,1

Bärbyleden 511 480 472 2,1 2,1

Brämhult-rångedala 700 707 693 0,6 0,3

”haga–Ljungarum 
inkl tpl Ljungarum”

246 235 225 0,6 0,7

Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort

förbi svärtinge 227 211 201 1,2 1,2

Landsväg med mötande trafik

förbi malmköping 136 98 125 0,6 0,2

moraberg – Lövstalund 252 255 245 1,0 1,0

Borlänge minskat systemkalkylens NNK 
till 0,3. Efter 2007 har trafiken ökat, 
och den planerade lönsamheten bedöms 
därför vara uppnådd: Grönt

Norra stambanan, Gävle–Östersund, 
snabbtågsanpassning

För att fullfölja snabbtågsanpassningen 
mellan Gävle och Östersund genomför-
des ytterligare åtgärder. Önskemålet var 
en restid på cirka 4 timmar och 20 mi-
nuter på sträckan Stockholm–Östersund 
med snabbtåg. Kostnaden för återstå-
ende åtgärder beräknades i planen vara 
220 miljoner kronor. NNK i beslutsun-
derlaget bedömdes till 1,0. På grund av 

ökad kostnad sänktes ambitionsnivån. 
Restidsmålet kunde därmed inte uppnås. 
Projektet är fortfarande lönsamt trots de 
högre investeringskostnaderna och ute-
blivna effekter. Den planerade lönsam-
heten bedöms inte vara uppnådd: Rött

Bergslagsbanan, Klenshyttan, 
bangårdsanpassning

Åtgärden syftade till att öka kapaciteten 
med en ny mötesstation mellan Ludvika 
och Ställdalen. Åtgärden möjliggör en 
utökad gods- och persontrafik. NNK 
beräknades till 1,1. Då utfallet av kost-
naden blev högre än i den ursprungliga 
samhällsekonomiska kalkylen blir lön-

samheten sannolikt lägre. Den planerade 
lönsamheten bedöms inte vara uppnådd:
Rött

Ostkustbanan, Mehedeby, Älvkarleö 
och Marma resecentrum

Nya plattformar syftade till att skapa 
nya uppehållsmöjligheter för Upptåget 
mellan Gävle och Uppsala. Detta skulle 
möjliggöra att bussförbindelser kunde 
ersättas med tåg, och det skulle bidra till 
minskat bilresande. NNK i beslutsun-
derlaget är -0,19. Denna kalkyl omfat-
tade nya plattformar vid Järnvägsmu-
seet, Mehedeby och Marma. Plattform 
byggdes vid Älvkarleö i stället för vid 



72

Trafikverkets verksamhet
Om- och nybyggnadsåtgärder

Järnvägsmuseet, och alltså är effekterna 
sannolikt underskattade. Det är inte 
möjligt att jämföra planerad lönsamhet 
med utfall: Grått

Mälarbanan, Kolbäck

Järnvägsprojektet avsåg ombyggnad av 
bangården i Kolbäck och ingick som en 
del av effektivitetshöjande åtgärder på 
Mälarbanan, vilka Kommunikationsde-
partementet och Mälarbanans Intres-
senter AB hade kommit överens om. 
Anläggningskostnaden var 331 miljoner 
kronor. Någon samhällsekonomisk 
beräkning för åtgärden har inte tagits 
fram, och det är därför inte möjligt att 
jämföra planerad lönsamhet med utfall: 
Grått

Stockholms central, provisorisk  
kapacitetsåtgärd

Åtgärden innebar ombyggnad av infar-
ten söderifrån till Stockholms central 
och förbättring av signalsystemet för att 
öka kapaciteten på sträckan. Kapacite-
ten var otillräcklig och behövde ökas i 
väntan på att Citybanan färdigställs. När 
Citybanan tas i drift minskar efterfrågan 
på tåglägen för den aktuella sträckan. 

Någon NNK angavs inte i beslutsunder-
laget till planen 2004–2015. Objektet har 
medfört en kapacitetsförstärkning vid 
södra infarten till Stockholms central. 
Kostnaden har dock ökat från plan till 
färdigställande. Det är inte möjligt att 
jämföra planerad lönsamhet med utfall:
Grått

Västra stambanan,  
Gnesta pendeltågsstation

Vid Västra stambanan uppfördes en 
ny regionaltågsstation i Gnesta för 
Sörmlandspendeln, i syfte att trafikera 
sträckan Hallsberg–Katrineholm–Stock-
holm. Den nya stationen medför att 
restiden mellan Gnesta och Stockholm 
minskar med upp till 30 minuter jämfört 
med dagens pendeltåg (syftar på år 
2007), där det krävs tågbyte i Södertälje. 
Någon samhällsekonomisk beräkning 
för åtgärden har inte tagits fram, och det 
är därför inte möjligt att jämföra plane-
rad lönsamhet med utfall: Grått

Västkustbanan, Göteborgs central, 
breddning av midjan

Breddningen av midjan till Göteborgs 
central innebar två nya spår, som 

därmed minskade risken för låsningar 
vid passage för tåg till och från Göte-
borgs central. Åtgärden antogs minska 
förseningstiden och innebar en redu-
cerad körsträcka för vissa tåg. Enligt 
årsredovisningen 2007 var den plane-
rade kostnaden 183 miljoner kronor och 
slutkostnaden 163 miljoner kronor. NNK 
i beslutsunderlaget var 2,3, och ny NNK 
beräknad på kostnadsförändringen i 
förhållande till plan är 2,7. Överensstäm-
melse mellan prognos för 2010 och trafi-
kering för 2012 indikerar en fortsatt god 
lönsamhet. Planerad lönsamhet bedöms 
vara uppnådd: Grönt

Norge/Vänerbanan, Marieholm– 
Olskroken, triangelspår

Projektet innebar en direktförbindelse 
mellan Norge/Vänerbanan och Göte-
borgs hamnbana via ett triangelspår. 
Den planerade kostnaden var  366 miljo-
ner kronor och slutkostnaden var cirka 
328 miljoner kronor i årsredovisningen 
2007. Triangelspåret kan relateras 
till utbyggnaden av Norge/Vänerba-
nan och elektrifieringen av Göteborgs 
hamnbana, och syftade till att utgöra en 
direktkoppling och därmed kan en tids-
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ödande lokvändning i Sävenäs undvikas. 
NNK i beslutsunderlaget är cirka 1,1, och 
kostnadsminskningen innebär att NNK 
ökar till 1,3. Med hänsyn till utbyggna-
den av Norge/Vänerbanan och näralig-
gande relationer anses objektet uppvisa 
god lönsamhet. 
Planerad lönsamhet bedöms vara upp-
nådd: Grönt

Kust till kust-banan Värnamo– 
Alvesta, fjärrblockering, ökad 
kapacitet och hastighetsanpassning

Åtgärden innefattade fjärrblockering, 
ökad kapacitet och hastighetshöjning 
till 160 km/tim.  I framtidsplanen för 
järnvägen 2004–2015 beskrivs flera 
brister på Kust till kust-banan, bland 
annat att fjärrblockering saknades på 
flera sträckor, bristande kapacitet och 
låg hastighetsstandard som ger långa 
restider. Den regionala utvecklingen 
och möjligheterna till regionförstoring 
genom ökat samspel mellan orterna i 
stråket ansågs påverkas negativt av den 
långa restiden. Den uppföljda NNK:n 
är högre än kvoten i beslutsunderlaget. 
Effekterna bedöms som grå, det vill 
säga att det bedöms inte vara möjligt 
att jämföra planerad lönsamhet med 
utfallet, eftersom effekterna enbart finns 
monetärt värderade och inte kvantifi-
erade. Men det är troligt att effekterna 
har uppnåtts, dels på grund av att banan 
har fått minskade driftkostnader, dels 
för att restiden mellan Göteborg och 
Kalmar i dag är cirka 9 minuter kortare 
än i beslutsunderlaget: Grått

Blekinge kustbana, elektrifiering

Blekinge kustbana sträcker sig från 
Kristianstad och vidare mot Karlskrona. 
Banan elektrifierades 2007. Ett av hu-
vudargumenten för elektrifiering var att 
skapa förutsättningar för ett integrerat 
regionaltågssystem i södra Sverige, vil-
ket gav förutsättningar för samutnyttj-
ning och minskade trafikeringskostna-
der. Övergången till eldrift förväntades 
även bidra till flera av miljökvalitetsmå-
len. Anläggningskostnaden för åtgärden 
var 930 miljoner kronor. NNK i besluts-
underlaget var 0,1. Det går fler tåg och 
det sker fler resor på banan än vad som 
förväntades i beslutsunderlaget. Det går 
cirka 5 eldrivna godståg till och från 
Karlshamn per vecka. I beslutunderlaget 
antogs godstågen fortsätta vara diesel-

drivna. Planerad lönsamhet bedöms vara 
uppnådd: Grönt

Uppsala–Mehedeby

Dåvarande E4 passerade genom Upp-
sala, Björklinge, Läby och Månkarbo. 
Framkomligheten var nedsatt för såväl 
lokal som regional trafik. Ett stort antal 
närboende i de orter som genomkorsa-
des av E4 utsattes för höga olycksris-
ker, buller och den barriäreffekt vägen 
medförde. På genomfarten i Uppsala 
fanns ett stort antal signalreglerade 
korsningar. Projektet omfattade en ny 
motorväg mellan Uppsala och Mehe-
deby, en sträcka på cirka 78 kilometer, i 
syfte att förbättra framkomligheten och 
trafiksäkerheten på sträckan. Anlägg-
ningskostnaden var 4 miljarder kronor. 
NNK i beslutsunderlaget var 2,1. Efter-
som uppmätta trafikmängder på den nya 
vägen i stort överensstämmer med de 
förväntade trafikprognoserna i besluts-
underlaget bedöms planerad lönsamhet 
vara uppnådd: Grönt

Bärbyleden

Bärbyleden III utgörs av en knappt 3 
kilometer lång fyrfältsväg som förbin-
der väg 55 med ny E4 förbi Uppsala. 
Syftet med åtgärden var att förbättra 
framkomligheten för genomfartstrafi-
ken och att förbättra trafiksäkerheten 
och boendemiljön i centrum. Projektets 
slutliga kostnad var 472 miljoner kronor 
och ingick som en del i projektet E4 
Uppsala–Mehedeby. NNK i beslutsun-
derlaget var 2,1 och beräknades ihop 
med projektet E4 Uppsala–Mehedeby. 
Eftersom uppmätta trafikmängder på 
den nya vägen i stort överensstämmer 
med de förväntade trafikprognoserna 
i beslutsunderlaget bedöms planerad 
lönsamhet vara uppnådd: Grönt

Väg 40, Brämhult–Rångedala

Syftet med åtgärden var att förbättra 
framkomligheten och trafiksäkerheten 
för trafikanter på väg 40. Ser man till 
den samhällsekonomiska lönsamheten 
uttryckt som NNK har projektet blivit 
lite mindre lönsamt enligt uppfölj-
ningen i årsredovisningen 2007. NNK i 
beslutsunderlaget var 0,6, medan den i 
årsredovisningen 2007 var 0,3. Samti-
digt har det skett en marginell kostnads-
minskning på 1 procent i förhållande 
till den plankostnad som uppgavs i 

årsredovisningen 2007. Men ser man till 
överensstämmelsen för trafikering mel-
lan prognos och utfall cirka 5 år efteråt, 
så har åtgärden uppnått sin förväntade 
lönsamhet sett till beslutsunderlaget. 
Planerad lönsamhet bedöms vara upp-
nådd: Grönt

Väg 40, Haga–Ljungarum

Projektet väg 40, Haga–Ljungarum, 
innebar en utbyggnad till motorväg i 
befintlig sträckning, förbättrad trafiksä-
kerhet, framkomlighet och boendemiljö. 
Den slutliga anläggningskostnaden blev 
225 miljoner kronor. NNK i beslutsun-
derlaget var 0,6. Nyttorna bedöms vara 
i nivå med förekalkylen. En något lägre 
kostnad ökar lönsamheten. Planerad 
lönsamhet bedöms vara uppnådd: Grönt

Förbi Svärtinge

Syftet med mötesfri landsväg förbi Svär-
tinge var att förbättra trafiksäkerheten, 
framkomligheten och boendemiljön. 
Den slutliga anläggningskostnaden blev 
201 miljoner kronor. NNK i beslutsun-
derlaget var 1,2. En större andel trafik på 
förbifarten och större trafikökning än 
vad som antogs i förekalkylen ger större 
nyttor. En något mindre vägförkortning 
minskar nyttorna, och en något lägre 
kostnad ökar lönsamheten. Planerad 
lönsamhet bedöms vara uppnådd: Grönt

Förbi Malmköping

Syftet med åtgärden var att genom en 
ny väg förbi Malmköping förbättra 
framkomligheten och trafiksäkerheten 
för trafikanter på väg 53 samt att för-
bättra miljön för boende i Malmköping. 
Projektet innebar en 4,6 kilometer lång 
mötesfri landsväg söder om Malmkö-
pings tätort. Anläggningskostnaden var 
125 miljoner kronor. NNK i årsredo-
visningen var 0,2. Eftersom uppmätta 
trafikmängder på den nya vägen i stort 
överensstämmer med de förväntade 
trafikprognoserna i beslutsunderlaget 
bedöms planerad lönsamhet vara upp-
nådd: Grönt

Väg 225, Moraberg–Lövstalund

Syftet med åtgärden var att avlasta 
tätorten från trafik och skapa en gen och 
effektiv koppling mellan E4 och väg 225. 
Åtgärden innebar en utbyggnad av fem 
km väg i ny sträckning. Anläggnings-
kostnaden i planunderlaget anges till 
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Tabell 36
Verksamhetsvolym och leveranser för utbetalning av bidrag, stöd och medfinansiering, miljoner kronor

2010 2011 2012

Leveranser

statlig medfinansiering  1 263     1 018     1 880    

Bidrag till enskilda vägar  912     995     1 044    

Trafikavtal  874     906    

stöd till ideella organisationer och trafiksäkerhetsprojekt  34     51     19    

Summa verksamhetsvolym utbetalning av bidrag, stöd och 
medfinansiering

 2 210     2 938     3 850    

Finansiering

anslag

 - 1:1 ap.16.1 investeringar i nationell plan  3     408    

 - 1:1 ap.16.2 investeringar i regional plan  676     566     747    

 - 1:2 ap.10.1 inveteringar i nationell plan  177     55     327    

 - 1:1 ap.14.1 Bidrag för drift av enskilda vägar  912     995     1 044    

 - 1:2 ap.9 Bidrag till inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet  408     397     397    

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

 - 1:6 ap.3  Beredskapsflygplatser  7    

 - 1:6 ap.4  Bidrag till regional infrastrukturplanering  40    

 - 1:7 ap.2 Trafikavtal  771     796    

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

 34     51     19    

Bidrag - -  2    

Summa finansiering  2 210     2 938     3 850    

250 miljoner kronor. Plankostnaden och 
den slutliga kostnaden är i stort sett lika. 
NNK i beslutsunderlaget är 1,0. Även 
effekterna torde vara likvärdiga, vilket 
innebär att planerad lönsamhet bedöms 
vara uppnådd: Grönt

Utbetalning av bidrag, stöd 
och medfinansiering
Verksamhetsvolymen och leveranserna 
har ökat när det gäller statlig medfinan-
siering. Dessa uppgick under 2012 till  
1 880 (1 018) miljoner kronor. Ökningen 
jämfört med tidigare år beror dels på 
stora utbetalningar för projekt inom 
Stockholmsområdet, dels på slututbetal-
ningar för resecentrum på Botniabanan.

sTaTlIg medFInansIerIng TIll 
vIssa kollekTIvTraFIkanlägg-
nIngar med mera
Statlig medfinansiering lämnas enligt 
förordning (2009:237) om statlig med-
finansiering till vissa kollektivtrafikan-
läggningar med mera.

Den statliga medfinansieringen till 
regionala kollektivtrafikanläggningar 
ska stimulera regionala kollektivtrafik-
myndigheter och kommuner till olika in-
satser för att göra kollektivtrafiken mer 
tillgänglig, attraktiv, trygg och säker. En 
viktig del är att öka möjligheterna för 
personer med funktionsnedsättning att 
använda kollektivtrafiken. Insatserna 
har resenärernas bästa i fokus, och hela 
reskedjan ska beaktas. Åtgärderna förut-

Tabell 37
Totalt utbetald statlig medfinansiering per ändamål 2012, löpande priser, miljoner kronor

Ändamål Utbetalt 2012

regionala kollektivtrafikanläggningar inkl. resecentrum 683,5

spårfordon 49,3

kommunala miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder 169

SUMMA 901,7

sätts öka resandet med kollektivtrafik. 
De regionala kollektivtrafikmyndig-
heterna kan beviljas statlig medfinan-
siering för anskaffning av regionala 
spårfordon. I den nationella banhåll-
ningsplanen för 2004–2015 avsattes 
totalt 4,5 miljarder kronor för detta 
ändamål. Till och med 2012 har knappt 
2,3 miljarder utbetalats. Medlen kommer 
att fortsätta att utbetalas tills de avsatta 
medlen i planen har förbrukats.

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

Under 2012 har den statliga medfi-
nansieringen varit totalt 902 (566) miljo-
ner kronor till nedanstående ändamål. 

Under 2012 har statlig medfinansie-
ring utbetalats för bland annat busshåll-
platser, resecentrum, tillgänglighetsan-
passning, säkra gångpassager, gång- och 
cykelvägar, hastighetsåtgärder, cirku-
lationsplatser, biluppställningsplatser 
avsedda för personer med funktionsned-
sättning, kollektivtrafikanläggning flyg-
plats, ombyggnad av kajanläggning och 
investering i fartyg. Utbetalningarna för 
spårfordon har under 2012 uppgått till 
49,3 (11,7) miljoner kronor. Se tabell 38.
Den statliga transportinfrastrukturen 
innefattar även Inlandsbanan. Inom 
ramen för de anslag som Trafikverket 
får från staten har 115 miljoner kronor 
använts till medfinansiering av drift, 
underhåll och reinvesteringar på In-
landsbanan. Trafikverket har under året 
utrett Inlandsbanans funktion och roll 
i transportsystemet. Utredningen är ett 
komplement till kapacitetsutredningen 
och är ett av flera underlag till den kom-
mande åtgärdsplaneringen.

sTaTsbIdrag TIll enskIlda vägar
År 2009 slutfördes översynen ”Enskilda 
vägar i framtiden”. Med den som bak-
grund startade Trafikverket under 2010 
ett projekt i samarbete med Sveriges 
kommuner och landsting och Riks-
förbundet enskilda vägar. Syftet med 
projektet var att se över fördelningen av 
ansvaret för väghållningen mellan stat, 
kommun och enskilda väghållare. Under 
2012 har projektet avslutats och går in i 
en genomförandefas.



75

Trafikverkets verksamhet
Utbetalning av bidrag, stöd och medfinansiering

Under 2012 har Trafikverket lämnat 
statsbidrag till drift, underhåll och 
byggande på 76 228 (76 088) kilometer 
enskilda statsbidragsvägar och 13 (13) 
färjeleder. Huvuddelen av bidragen 
avser drift och underhåll. Statsbidragen 
till underhåll och byggande avser bland 
annat åtgärder för bärighet, framkomlig-
het och trafiksäkerhet på vägar, broar 
och beläggning. Tillsyn har genomförts 
på 14 994 (14 972) kilometer väg.
För Visingsöfärjan, som trafikerar, 
Gränna–Visingsö, har ett avtal teck-
nats mellan Jönköpings kommun och 
Trafikverket Färjerederiet om driften av 
färjeleden från 1 januari 2012. Färjele-
den är fortsatt enskild.

Trafikverkets bidrag motsvarade i 

Tabell 38
Totalt utbetalad statlig medfinansiering för spår-
fordon 2012 fördelat på mottagare, löpande priser, 
miljoner kronor

Trafikhuvudman Utbetalt 2012

Norrtåg 23,6

Upplandstrafiken 3,0

Jämtlands länstrafik 0,7

hallandstrafiken 7,4

västernorrland 2,4

värmlandstrafiken 2,7

Tåg i Bergslagen 2,8

X-Trafik 6,8

SUMMA 49,3

genomsnitt 64 (69)  procent av väghål-
larens kostnader, exklusive bidrag till 
färjedrift. Andelen är beräknad utifrån 
Trafikverkets bedömning av kostnaden. 
På det enskilda vägnätet med statsbidrag 
finns cirka 4 000 broar. Huvudinspek-
tion har genomförts på 94 (90) procent 
av brobeståndet under de senaste sex 
åren. Bärighetsklassning av broarna 
pågår och förväntas bli klar under 2014. 
Hittills har cirka 75 (56) procent av bro-
arna bärighetsklassats.

Trafikverket har tillsammans med 
Riksförbundet enskilda vägar (REV) och 
Lantmäteriverket hållit utbildningar för 
väghållare vid 29 (29) tillfällen. Det tota-
la antalet kursdeltagare var 1 289 (1 489) 
varav 253 (279) kvinnor. Syftet är att för-
medla kunskap om enskild väghållning, 
och utbildningen omfattar bidragsregler 
och vägteknik till styrelsefunktionärer i 
väghållningsorganisationer. 

TraFIkavTal
För att förbättra tillgängligheten där 
den är bristfällig sluter Trafikverket 
trafikavtal med trafikföretag eller med 
regionala kollektivtrafikmyndigheter. 
Hur dessa avtal påverkar tillgänglighe-
ten inom och mellan regioner redovi-
sas i avsnittet ”Användbarhet” under 
”Resultat”.
De trafikavtal som gällt under 2012 
framgår nedan:

Tabell 39
Statsbidrag till byggande, drift och underhåll av enskilda statsbidragsvägar, löpande priser, miljoner kronor

2008 2009 2010 2011 2012

statsbidrag till enskilda statsbidragsvägar totalt 820 1 1024 2 927 3 1012 4 1 063 5

Därav årlig drift av väg, bro och beläggning 601 623 642 753 729

Därav drift och underhåll av färjeleder 63 60 71 74 86

Därav underhåll väg, bro och beläggning inkl. iståndsättning 122 285 194 166 229

Därav investering väg, bro och beläggning 28 51 5 2 0

Därav investeringsbidrag genom regional plan 6 5 15 17 19

Nyckeltal

statens genomsnittliga bidragsandel exklusive färjedrift, % 59 62 61 69 64

Trafikverkets kostnader för administration och rådgivning, mnkr 34 39 36 35 36

antal km väg berättigad till statsbidrag 76 130 75 878 75 982 76 088 76 228

antal väghållningsorganisationer 22 719 22 738 22 749 22 740 22 756

statsbidrag exklusive färjedrift per km väg och år, kr 9 941 12 706 11 260 12 329 12 817

statsbidrag exklusive färjedrift per väghållare och år, kr 33 312 42 401 37 609 41 249 42 935

kostnad för administration och rådgivning per väghållare och år, kr 1 509 1 704 1586 1 539 1 569

1 exklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke medfinansierade vägar, cirka 36 mnkr. inklusive bidrag till medfinansierade vägar för stormskador (körskador), cirka 1 mnkr, över-
svämningsskador cirka 0,5 mnkr.                                                                                                                             
2 exklusive bidrag för stormskador (körskador) till icke medfinansierade vägar, cirka 7,5 mnkr, inklusive bidrag till medfinansierade vägar för stormskador (körskador), cirka 0,8 mnkr, 
inklusive närtidssatsning, cirka 150 mnkr.                                                                                                                               
3 inklusive förstärkt satsning, cirka 48 mnkr.                                                                                                                                                                                                
4 inklusive extra årligt driftbidrag, cirka 95 mnkr.                                                                                                                                                            
5 inkl. bidrag för översvämningsskador, cirka 0,8 mnkr.

•	 Färja	Gotland

•	 Flyg	Östersund–Umeå

•	 Flyg	Arvidsjaur–Arlanda

•	 Flyg	Gällivare–Arlanda

•	 Flyg	Hemavan–Arlanda

•	 Flyg	Lycksele–Arlanda

•	 Flyg	Vilhelmina–Arlanda

•	 Flyg	Sveg–Arlanda

•	 Flyg	Pajala–Luleå

•	 Flyg	Torsby–Hagfors–Arlanda		

•	 Tåg	Sundsvall–Storlien

•	 Tåg	i	Bergslagen

•	 Tåg	Karlstad–Oslo	

•	 Tåg	i	Väst

•	 Tåg	Karlskrona–Kristianstad

•	 Tåg	Nässjö–Halmstad

•	 Tåg	Linköping–Kalmar/Västervik

•	 Tåg	nattåg	Göteborg/Stockholm–Narvik

•	 Tåg	Norrtåg	

•	 Tåg	dagtåg	Norrbottens	län

•	 Tåg	Sundsvall–Östersund–Trondheim

•	 Buss	Sundsvall–Långsele

•	 Buss	Samverkande	system

•	 Buss	(Sundsvall)–Umeå–Haparanda

•	 Buss	Mora–Gällivare

Fördelat på trafikslag var statens kost-
nad för avtalen enligt följande. Se tabell 
40 sidan 76.
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naTIonellT näT av  
beredskaPsFlygPlaTser
Regeringen gav sommaren 2011 Tra-
fikverket i uppdrag att utreda möjlighe-
ten att genom frivilliga överenskommel-
ser säkerställa att det finns ett nationellt 
nät av flygplatser som dygnet runt håller 
en grundläggande beredskap för att ta 
emot luftfartyg som utför akuta eller av 
annat skäl prioriterade sjuktransporter, 
räddningsinsatser, uppdrag av betydelse 
för krisberedskap eller annan samhälls-
viktig verksamhet. Trafikverket teck-
nade för detta ändamål överenskommel-
ser med Swedavia, Försvarsmakten och 
Gällivare kommun om att upprätthålla 
24 timmars nationell beredskap med 
1 timmes inställelsetid på följande 10 
flygplatser: Malmö, Ronneby, Göteborg 
Landvetter, Visby, Stockholm Arlanda, 
Sundsvall, Östersund, Umeå, Luleå och 
Gällivare. Den nationella beredskapen 
driftsattes den 1 januari 2012.

bIdrag TIll FlygPlaTser
Fördelningen av driftbidrag till icke 
statliga flygplatser ändrades genom ett 
regeringsbeslut i mars 2012, där drift-

Tabell 41 
Beviljade medel till ideella organisationer, miljoner 
kronor

Områden 2010 2011 2012

Trafiksäkerhet 33 32 29

miljö & hälsa 4 3 3

Tillgänglighet 2 2 3

Organisationsstöd 
till NTf

3 0 0

Totalt 42 37 35

antal projekt 63 36 44

antal verksamhets-
bidrag

- 14  14

Tabell 40
Statens kostnad för trafikavtalen,  
löpande priser, miljoner kronor

Trafikslag Mnkr

färja 422

flyg 95

Tåg 234

Buss 53

Summa 804

bidrag endast ska betalas till flygplatser 
med flygtrafik som är upphandlad av 
staten och transportpolitiskt motiverad. 
I beslutet fastställdes storleken på drift-
bidraget till flygplatser med trafikupp-
handling till cirka 63 miljoner kronor 
årligen. Driftbidraget till övriga tidigare 
bidragsberättigade icke statliga flygplat-
ser utgör beräkningsgrund för utökning 
av de regionala ramarna motsvarande  
40 miljoner kronor årligen för perioden 
2012–2021.

bIdrag TIll  
Ideella organIsaTIoner
Trafikverket har för verksamhetsåret 
2012 beviljat 35,5 (37,0) miljoner kronor 
i ekonomiskt bidrag för att främja de 

ideella organisationernas arbete för 
de transportpolitiska målen. Bidragen 
har utbetalats i form av verksamhets- 
och projektbidrag, fördelat på 2,4 (2,4) 
miljoner kronor för verksamhet och 33,2 
(34,6) miljoner kronor för projekt. Av de 
utbetalda medlen har 24,1 (29,6) miljoner 
kronor gått till NTF (Nationalföreningen 
för trafiksäkerhetens främjande).

Huvuddelen av bidragen har använts 
inom trafiksäkerhetsområdet, bland an-
nat till åtgärder för sänkta hastigheter, 
mindre rattfylleri, ökad bältesanvänd-
ning och säkerhet på cykel. 
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Uppdragsverksamhet
I Trafikverkets uppdragsverksamhet 
ingår att upphandla och tillhandahålla 
material till järnvägsinfrastruktur, 
leverera it- och kommunikationstjänster, 
trafikera färjeleder och bedriva utbild-
ning. 

Delar av verksamheten bedrivs inom 
våra resultatenheter, med lönsamhets-
krav som är jämförbara med branschen. 
Det gäller ICT (som från maj 2013 är en 
del av den centrala funktionen IT), som 
levererar it- och kommunikationstjäns-
ter, Färjerederiet samt utbildningsverk-
samheten inom Järnvägsskolan. Övrig 
verksamhet har det ekonomiska målet 
att på sikt nå full kostnadstäckning, det 
vill säga redovisa nollresultat. Trafikver-
kets museer har en viss självfinansiering 
inom den publika verksamheten genom 
bland annat entréintäkter.

En beloppsmässigt stor del av Tra-
fikverkets externa uppdragsverksamhet 
gäller försäljning av elenergi till företag 
som bedriver tågtrafik. Syftet är att 
erbjuda tågtrafiken elenergi till låga och 
stabila priser. 

Verksamhetsområdet Resultatenhe-
ter upphörde vid årsskiftet 2012/2013 
och resultatenheterna är därefter 
formellt direkt underställda general-
direktören. Resultatenheterna leds var 
för sig av en styrelse vars ordförande är 
tjänsteman inom Trafikverket och har 
det fulla ansvaret för verksamheten. 
Resultatenheterna samordnas inom 
generaldirektörens kansli. Det samlade 
resultatet för uppdragsverksamheten 
var 114 (135) miljoner kronor. 

Trafikverket har beslutat att om-
strukturera sin it-verksamhet i en be-

ställnings- och leverantörsorganisation. 
Nuvarande ICT kommer att ingå i den 
nya leverantörsorganisationen. Syftet 
bakom omstruktureringen är att renodla 
och samla resurser och kompetens i den 
centrala funktionen IT. Vissa tjänster 
kommer att upphandlas på marknaden. 
Av ICT:s omsättning utgör cirka 34 pro-
cent extern försäljning (34). Trafikverket 
har cirka 11 procent av Sveriges fibernät. 
Dessutom säljer resultatenheten ICT it-
tjänster till myndigheter och bolag inom 
transportsektorn.

Färjerederiet driver 41 (39) färjele-
der över hela Sverige som en del av det 
allmänna vägnätet samt två leder som 
en del av det kommunala vägnätet. Verk-
samheten drivs med hög tillgänglighet 
och med nöjda kunder. Färjerederiet har 
under året visat god lönsamhet med en 
rörelsemarginal i nivå med eller högre 

Tabell 42
Extern uppdragsverksamhet, miljoner kronor

Område/verksamhet

Regleringsbrev 2012 Utfall 2012 Resultat

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

2011 2010

färjeleder  89     95    -6     80     82    -2    -9    -3    

Uthyrning av reservbroar  1     1    0  3     2     1     9     1    

Utbildning  62     57     5     68     67     1    -4     13    

Teletjänster och it  578     478     100     455     394     61     83     96    

entreprenad- och konsulttjänster 0 0 0 0 0 0 0 0

materialservice  1 114     1 082     32     1 343     1 304     39     42     35    

elförsäljning  1 320     1 320    0  1 274     1 274    0 0 0

fastighetsförvaltning  70     70    0  145     145    0 0 0

Övriga uppdrag  141     128     13     142     128     14     14    0

Summa  3 375     3 231     144     3 510     3 396     114     135     142    

materialservice överfördes till myndigheten under 2012. fastighetsförvaltningen överfördes till myndigheten vid årsskiftet 2011.

än det bedömda genomsnittet för bran-
schen. Den externa verksamheten visar 
dock ett underskott för året. Färjerederi-
et har sålt Tenö varv och den nya ägaren 
tar över den 1 april 2013. 

Trafikverkets museer har återigen 
höjt självfinansieringsgraden för den pu-
blika delen. Gallring och digitalisering 
av samlingarna pågår. Trafikverket fick i 
början av året ett uppdrag av regeringen 
att utreda förvaltningen av kultur-
historiskt värdefulla samlingar inom 
transportområdet. Uppdraget redovi-
sades till regeringen under våren. Den 
permanenta väghistoriska utställningen 
i Borlänge har avvecklats under 2012 och 
samlingarna har magasinerats.

Diskussioner pågår med Lunds 
universitet om att överlåta verksamhe-
ten i Järnvägsskolan. Detta sker mot 
bakgrund av att järnvägssektorn från 
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och med 2012 är helt avreglerad och att 
skolan inte tillhör Trafikverkets kärn-
verksamhet. Järnvägsskolan visar svag 
lönsamhet på grund av kraftigt minskad 
efterfrågan under hösten 2012. 

Trafikverket övertar från 2013 den 
fordonsförvaltning som affärsverket 
Statens järnvägar har bedrivit, med hu-
vudsaklig inriktning på nattågstrafiken 
på Norrland. Fordonsparken består av 
95 fordon.

Materialservice har under året av-
vecklats som resultatenhet och ingår 
numera i den centrala funktionen Inköp 
och logistik.

I den externa uppdragsverksamheten 
ingår tjänsteexport. Resultatet av tjäns-
teexporten redovisas i tabell 43.

avgIFTsFInansIerad 
verksamheT
Avgiftsbelagd verksamhet där intäk-
terna inte disponeras av Trafikverket 
redovisas i tabell 44.

oFFenTlIgräTTslIg verksamheT
Trafikverket Förarprov finansieras 
genom offentligrättsliga avgifter samt 

uppdragsverksamhet.  Trafikverket har 
föreslagit en höjning av avgiften med 
18 procent 2012 för att kompensera för 
tillsynsavgifter från Transportstyrelsen 
samt för kostnaden för ett nytt bok-
ningssystem som infördes under 2011. 
Under 2012 har regeringen beslutat om 
höjning av provavgifter för körkortsta-
gare från och med 1 september. Se tabell 
45. En ökad volym utförda prov har gjort 
att intäkterna når budgeterad nivå trots 
att det i budgeten fanns ett antagande 
om nya avgifter från 1 april. Lägre kost-
nader beror till största del på mindre  
utvecklings- och driftskostnader i 
förvaltningen av det nya förarprovssys-
temet än vad som budgeterats. 

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 5 400 
kronor tillförs fonden. Skylträttighet kan 
även köpas för en femårsperiod. Reger-
ingen har beslutat att fondens behållning 

Tabell 43
Tjänsteexport, miljoner kronor

Område/verksamhet

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012

Intäkter Kostnader
Resultat efter  

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter  
finansnetto

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto

Teletjänster 9 7 2 7 6 1 7 6 1

Övrigt 3 3 0 0 0 0 1 1 0

Summa 12 10 2 7 6 1 8 7 1

ska disponeras av Trafikverket, främst 
för trafiksäkerhetsändamål.
Exempel på projekt som under året har 
tilldelats medel ur fonden:

•	 Avtagbart	halkskydd	för	gående	
för automatiskt grepp på alla 
underlag

•	 Det	gör	inte	ont	att	falla	–	en	
åtgärdsinriktad studie av orsa-
kerna bakom cyklisternas skador

•	 ISO	39001	–	Hur	kan	den	till-
lämpas av kommunal väghållare 
– Göteborgs stad ett pilotfall

•	 Alternativ	körfältsindelning	 
(2 minus 1) i glesbygdsmiljö – ur 
ett cyklistperspektiv.

Projekt inom följande områden har 
beviljats medel under 2012:

•	 oskyddade	trafikanter,	14	projekt	
– 3,6 miljoner kronor 

•	 hastigheter,	5	projekt	–	1,4	miljo-
ner kronor

•	 olycksreducerande	metodutveck-
ling, 14 projekt – 5,2 miljoner 
kronor

•	 övrigt,	2	projekt	–	0,3	miljoner	
kronor.

Tabell 44
Avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna inte disponeras, miljoner kronor

Område/verksamhet

Regleringsbrev 2012 Utfall 2012

Intäkter Kostnader Resultat efter finansnetto Intäkter Kostnader
Resultat 

efter finans-
netto

ansökningsavgifter för transport- 
dispenser, inkomsttitel 2511

24 24 0 24 24 0

Tabell 45
Offentligrättslig verksamhet, miljoner kronor

Resultatområde

Regleringsbrev 2012 Utfall 2012 Resultat

Intäkter Kostnader
Resultat efter 

finansnetto
Intäkter Kostnader

Resultat efter 
finansnetto

2011 2010

förare 337 329 8 336 311 25 7 8

Banavgifter 855 855 0 874 874 0 0 0

avgifter för ansökan 
om sjöfartsstöd

1 1 0 1 1 0 0 0

Summa 1 193 1 185 8 1 211 1 186 25 7 8
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verksamhetsöverskridande 
arbete

Kundarbete
De förväntningar som medborgarna 
har på Trafikverkets service gäller vårt 
bemötande och vår förmåga att ge tydlig 
information samt att vi är tillgängliga 
och skapar delaktighet när vi påverkar 
deras vardag.

Inriktningen under 2012 har varit 
att göra det enklare att komma i kontakt 
med oss och att ge snabb återkoppling 
på frågor och synpunkter. Arbetet med 
Trafikverkets löften till medborgare och 
näringsliv är en viktig del i arbetet för 
att stärka det kundorienterade arbetssät-
tet. Det bidrar till en kultur där vi sätter 
kunden i centrum och förstår vikten av 
att ge snabb återkoppling.

Ett av våra löften gäller ”en kontakt”, 
det vill säga att vi ska koppla till rätt per-
son direkt. Därför avvecklas Trafikver-
kets växel och alla samtal slussas i stället 
direkt till Trafikverkets kundtjänst. 
Utifrån kundmätningar vet vi att 
nöjdheten ökar om svaret ges direkt i 
kundtjänsten. Frågor från allmänheten 
kan omfatta allt från trafikinformation 
till detaljerade frågor om järnvägen 
eller om vägens konstruktion. Det är en 
stor utmaning för oss att bygga upp en 
informationsbank som möjliggör svar 
direkt i kundtjänsten. Trafikverkets 
mål är att 80 procent av frågorna ska 
besvaras direkt i kundtjänsten. I år har 
vi för första gången uppnått det målet 
under årets alla månader. Att vi besvarar 
så många frågor som möjligt direkt har 
dock bidragit till längre kötid i kund-
tjänsten (den tid som kunden får vänta i 
telefon innan vi kan besvara samtalet). 
Målet om att 80 procent av samtalen ska 
besvaras inom 60 sekunder har vi inte 
varit i närheten av att nå det här året. 

Trafikverket har bildat enheten 

Tabell 46
Resultat och fakta om skyltfonden

2008 2009 2010 2011 2012

redovisat överskott till skyltfonden (inklusive ränta), tusen kronor 10 318 8 785 10 083 9 436 8 464

Utbetalning från fonden, tusen kronor 6 685 7 713 9 212 11 961 10 861 

Behållning i fonden 31/12 resp. år, tusen kronor 31 319 32 391 33 262 30 737 28 339

Beviljade bidrag, tusen kronor 16 951 17 742 27 563 23 416 22 686

inkomna bidragsansökningar, antal 127 101 136 124 133

Beviljade bidragsansökningar, antal 36 42 39 31 35 

Näringslivscenter, som ska säkerställa 
dialogen med avtalskunderna och nä-
ringslivet i stort. Avsikten är att renodla 
kundarbetet från strategisk till operativ 
nivå, för att öka nöjdheten framför allt 
hos näringslivet.

För att säkerställa ett kundorienterat 
arbetsätt har Trafikverket etablerat ett 
verksamhetsövergipande kundråd.  
Kundrådet är inriktat på att säkerställa  
ett gemensamt arbetsätt och en gemen-
sam inriktning i kundarbetet.  Se tabell 
47 sidan 80.

Satsningen på sociala medier är också 
ett led i Trafikverkets inriktning att öka 
tillgängligheten. Trafikverkets kund-
tjänst besvarar frågor och kommentarer 
på Facebook klockan 9–16 alla vardagar. 
Det började i liten skala, men i år har 
antalet inlägg ökat med 169 procent. 

Forskning och innovation
Syftet med forskning och innovation 
(FOI) inom Trafikverket är att bidra till 
verkets mål genom att tillföra ny kun-
skap, utveckla nya lösningar, verifiera 
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och demonstrera dem samt förbättra 
befintliga tjänster, produkter och pro-
cesser.

Omsättningen för FOI under 2012 har 
varit drygt 447 miljoner kronor fördelat 
på drygt 620 projekt. Drygt 200 nya 
projekt har startats. 

Under året har vi effektiviserat 
vår hantering av FOI genom att in-
föra portföljstyrning. Detta har bland 
annat inneburit tydligare styrning 
mot Trafikverkets mål, men även att 
externa FOI-miljöer i viss mån anpassat 
kompetens och arbetssätt till Trafikver-
kets målbild och arbetsformer. Genom 
portföljstyrningens effektivare hante-
ring och sammansättning av projekt har 
vi kunnat få mer nytta av forskning och 
innovation, utan att öka budgeten. 

Vår FOI speglar våra uppdrag och 
vår verksamhet, och spänner över allt 
från kunskapsunderlag och utveckling 
av modeller och metoder för planering 
till konkreta förbättringar av väg- och 
järnvägssystemen.

En väsentlig del av Trafikverkets FOI 
genomförs som delar av satsningar inom 
EU. På det viset kan gemensamma re-
sultat uppnås till lägre kostnad för varje 
deltagande land. EU-projektet Safeway 2 
School har syftat till att designa, utveck-

la, integrera och utvärdera teknik för 
att ge heltäckande och säker transport 
för barn mellan hemmet och skolan. Ett 
annat EU-projekt, Together on the move, 
har fokuserat på immigranter och deras 
kunskap och möjligheter att hushålla 
med energi och välja miljöanpassade 
transporter. 

Även inom Sverige är samfinansie-
ring av projekt ett effektivt sätt att öka 
avkastningen av FOI-satsningar. Inom 
ramen för Forum för innovationer inom 
transportsektorn har en gemensam stra-
tegi för svensk forskning och innovation 
utarbetats. Bakom denna står myndighe-
ter, akademi och näringsliv från samtliga 
trafikslag. Samarbetet har utvecklats 
konkret inom åtta områden där ge-
mensamma färdplaner tas fram. Dessa 
färdplaner är underlag till agendor för 
bransch- och sektorsövergripande FOI.

Det fyraåriga forskningsprojektet 
Low Energy and Transport Systems 

2050 (LETS 2050) har samfinansierats 
av Naturvårdsverket, Energimyndighe-
ten, Vinnova och Trafikverket. Pro-
jektet har avslutats under året. Genom 
programmet har vi fått en förstärkt kun-
skapsbas om mål- och intressekonflikter 
och om utvecklingen mot ett miljöanpas-
sat och mindre sårbart samhälle. 

Samarbetsprojekt inom elområdet 
har lett till en mer robust infrastruk-
tur, genom förbättrade strömriktare, 
transformatorer och kablar samt ett nytt 
system för strömförsörjning och mer 
energisnål styrning av tågens drift och 
järnvägsystemet i stort.

Trafikverket har under året utvärde-
rat fasta system för att släcka bränder i 
vägtrafiktunnlar i fullskaleförsök. Det 
nya systemet är robust med färre rörliga 
delar och har bibehållen funktion till 
ett avsevärt lägre pris. Lågt räknat har 
projektet inneburit 50 kronor åter per 
satsad krona, med en potentiell bespa-

Tabell 47
Samtalsstatistik från kundtjänst för väg, järnväg och färjetrafik

2011 2012

samtal 118 016 151 009

andel besvarade inom 1 minut 59 % 49 %

lösningsgrad 74 % 85 %
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ring på cirka 200 miljoner kronor enbart 
i projektet Förbifart Stockholm. 

Samarbetsprojekt inom beläggnings-
området har också lett till handfasta 
resultat. Förbättringar av beläggningsty-
perna ytbehandling (Y1B) och indränkt 
makadam (IM) har lett till minskad 
energianvändning, bättre hållbarhet 
och ökade användningsområden inom 
det mindre bärkraftiga och mindre 
trafikerade vägnätet. Hållbarheten för 
så kallad dubbeldrän (reducering av bul-
lernivån med 8 dBA) har förstärkts, och 
provsträckor med mer tåliga, halvöppna 
beläggningar (reducering med 3 DBA) 
visar på goda resultat.

Nya värderingar och kalkylvärden 
för buller leder till att buller från järn-
vägen beaktas på ett mer tillförlitligt 
sätt i samhällsekonomiska analyser av 
åtgärder i transportsystemet. Detta ökar 
förutsättningarna för bra åtgärdsval.

Trafikverkets finansiering av pro-
grammet för fordonsstrategisk forskning 
och innovation (FFI) ökade under året 
från 70 till 80 miljoner kronor. Inom for-
donsområdet fortsätter satsningen inom 
High capacity transports, bland annat 
genom försök med nattliga transporter 
av styckegods med en dubbeltrailer på 
32 meter mellan Göteborg och Malmö 
(DUO2). Försöket visar på bränslebespa-
ringar på 27 procent jämfört med vanliga 
semitrailerekipage.
Samverkan för effektivare  
krishantering
En av hörnstenarna i det svenska kris-
hanteringssystemet är en väl etablerad 
och fungerande samverkan både före, 
under och efter det att en kris inträffat. 
Detta kan vara en stor utmaning i vårt 
samhälle, där många av våra grundläg-
gande samhällsfunktioner utförs av 
privata aktörer. Beroendeförhållan-
dena mellan olika samhällsfunktioner 
är stora, och de blir mycket tydliga i 
samband med allvarliga störningar 
i den vardagliga verksamheten. Vid 
dessa tillfällen krävs en god förmåga 
hos statliga myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner, landsting och näringsliv att 
agera tillsammans. Länsstyrelser och 
kommuner har i egenskap av områdes-
ansvariga myndigheter ett stort ansvar 
för samordningen av de samlade insatser 
som behövs vid en kris. De ska verka för 
att samordningen fungerar mellan alla 
som är inblandade i krisberedskapen.

Trafikverket har ett ansvar för att 
samverka med och samordna aktörer 
inom transsportsektorn, samt att sam-
verka och samarbeta med länsstyrelser, 
myndigheter och andra intressenter.

Trafikverket deltar i de nationella 
samordningskonferenser som Myndig-
heten för samhällskydd regelbundet 
anordnar. De syftar till att skapa en 
gemensam lägesbild, dela information 
om läget och samordna resurser.

Under 2012 har Trafikverket skapat 
nationella och regionala operativa 
ledningar för väg- och tågtrafiken. De 
ska effektivt och trafikslagsövergripande 
kunna övervaka och leda trafik på väg 
och järnväg samt leverera trafikslags-
övergripande trafikinformation. 

Projektet Säkra bangårdar syftar till 
att öka säkerheten på våra sju största 
bangårdar. Säkerhetssamordnare har 
utsetts för samtliga rangerbangårdar. 
Bangårdsråd har startats i Gävle, Säve-
näs, Malmö, Borlänge och Helsingborg, 
där intressenter samverkar för ökad 
säkerhet och förbättrad krishanterings-
förmåga. Arbete med lokala ordnings- 
och skyddsregler för rangerbangårdar 
pågår. Anläggningsspecifika krav för 
områdesskydd på berörda bangårdar är 
fastställda.

Trafikverket deltar i Samver-
kansgruppen för transsportskydd 
tillsammans med Myndigheten för 
samhällsskydd, Rikspolisstyrelsen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Trans-
portstyrelsen. Syftet med gruppen kan 
sammanfattas i orden hotbild, larmked-

ja, information, samverkan, medvetan-
degörande, utbildning och kunskap.

Under året har övningar genomförts 
vid våra största resecentrum (stationer) 
för att öka förmågan till samverkan 
mellan ett stort antal inblandade aktörer 
vid hot och krissituationer. Exempel 
på aktörer som på ett eller annat sätt är 
berörda är Jernhusen, kommunen, polis, 
järnvägsföretag, SOS Alarm, vaktbolag 
och affärsidkare. 

Trafikverkets investeringsprojekt har 
under året genomfört krisövningar till-
sammans med entreprenörer, sjukvård, 
räddningstjänst, polis och andra sam-
verkanspartner för att effektivisera och 
införa ett enhetligt och tydligt arbetssätt 
vid krishantering.
Internationellt arbete
Trafikverket har till uppgift att skapa 
förutsättningar för ett internationellt 
konkurrenskraftigt och långsiktigt 
hållbart transportsystem. Trafikver-
ket har under 2012 kraftsamlat för att 
genomföra olika initiativ och EU-beslut 
i praktiken. Det gäller EU-initiativet 
Gröna korridorer, införandet av godskor-
ridoren mellan Stockholm och Palermo 
(järnväg), införandet av direktivet för in-
telligenta transportsystem (ITS) främst 
inom väg samt arbetsprogrammet för 
EU:s Östersjöstrategi. Den första gröna 
korridoren, Oslo–Rotterdam, invigdes 
under 2012. Intresset har varit stort och 
en rad åtgärder kommer att genom-
föras för att minska miljöpåverkan från 
samtliga trafikslag. En överenskommelse 
för godskorridoren Stockholm–Palermo 
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undertecknades under året. Samtidigt 
integrerades införandet av det nya 
europeiska signalsystemet ERTMS längs 
korridoren. Trafikverket leder styrelsen, 
som består av företrädare för infrastruk-
turförvaltarna längs korridoren. Under 
2012 startade samarbetet med termina-
ler och järnvägsföretag.

Trafikverket har gett stöd till reger-
ingen inför beslut inom EU. Det gäller 
bland annat utvecklingen av det trans-
europeiska transportnätet (TEN-T), 
revideringen av första järnvägspaketet 
samt frågor inom trafiksäkerhet (väg) 
och ITS. Trafikverket har under året 
följt EU-kommissionens arbete med ett 
fjärde järnvägspaket. Förberedelser har 
också gjorts för en ny EU-expertgrupp 
för landtransportsäkerhet. Säkerhetsfrå-
gorna får allt större betydelse inom EU.
Trafikverket arbetar för att leverantörer 
inom EU ska etablera sig och investera i 
Sverige. Under året har vi intensifierat 
den internationella marknadsföringen 
och genomfört åtgärder för minskade 
inträdesbarriärer. Miljöfrågorna genom-
syrar transportområdet eftersom mycket 
återstår att göra. Under 2012 beslutade 
EU om det så kallade svaveldirektivet 
för sjöfarten, något som kan påverka 
användningen av transportsystemet i 
Europa. 

Inom internationell forskning och 
innovation har vi tillsammans med våra 
samarbetspartner inom näringsliv och 
akademi deltagit i en rad projekt inom 
EU:s sjunde ramprogram för forskning. 
Vi startade ett angeläget samarbete 
med Transport Certification Australia 

Ltd om demonstration och utveckling 
av modern teknik för tunga och långa 
vägfordons användning av vägnätet. 
Trafikverket har också medverkat i 
förberedelserna för Shift2Rail som kan 
komma att ingå i EU:s åttonde rampro-
gram genom en omfattande satsning på 
forskning och innovation inom järnvägs-
transportsystemet.

Trafikverket ingår i flera internatio-
nella organisationer inom väg och järn-
väg. Dessa utgör en viktig plattform för 
gemensamma projekt, kunskapsinhämt-
ning och internationell samordning. 
Trafikverkets generaldirektör Gunnar 
Malm valdes under året till ordförande 
för European Rail Infrastructure Mana-
gers (EIM). Han har också medverkat i 
den högnivågrupp som ger EU:s trans-
portkommissionär, Siim Kallas, stöd i 
den framtida utvecklingen i transport-
frågor. 

Trafikverket har även haft samarbe-
ten utanför EU inom transportområdet 
och har under 2012 bland annat bistått 
regeringen med samarbetsavtal inom 
transportområdet med USA och Kina. 
Ett samarbete med Polen avser bland an-
nat information på färjor för att undvika 
störningar i lastbilstrafiken, särskilt vin-
tertid. Med Japan har Trafikverket haft 
samarbete om intelligenta transportsys-
tem (ITS) och vinterväghållning. 

Trafikverket förvaltar för statens räk-
ning aktierna i Swedish National Road 
Consulting AB (Sweroad). Under 2012 
har verksamheten setts över och en ny 
verkställande direktör har tillsatts. Swe-
road bedriver internationell uppdrags-

verksamhet i nära intressegemenskap 
med Trafikverket och andra trans-
portmyndigheter. Sweroad verkar på 
marknader där svenskt kunnande inom 
myndigheterna efterfrågas på kommer-
siella villkor, och detta ger anställda vid 
myndigheterna nya möjligheter till per-
sonlig utveckling och stimulans genom 
utlandsarbete.

Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll syf-
tar till att verksamheten genomförs 
enligt instruktion, regleringsbrev och 
verksamhetskrav, det vill säga att den 
utförs effektivt, enligt gällande rätt och 
andra förpliktelser, med tillförlitlig och 
rättvisande redovisning och med god 
hushållning med statens medel.

God intern styrning och kontroll upp-
nås genom att tydligt delegera ansvar 
och befogenheter samt upprätta rutiner 
och regler för verksamheten. Under 2012 
har Trafikverket genomfört ett arbete 
för att ytterligare etablera en tydlig, 
enkel och modern intern styrning och 
kontroll i ledningssystemet. Arbetet har 
resulterat i beslut om en övergripande 
styrfilosofi och omarbetade arbetsord-
ningar på övergripande och nedbruten 
nivå. Viktiga delar i styrfilosofin är: Det 
finns en tro på individens förmåga att 
åstadkomma resultat i verkan med an-
dra. Chefer ska skapa förutsättningar för 
medarbetare och är bärare av Trafikver-
kets värderingar. Dialog förs i alla led 
och samverkan sker över gränser.

För att fortlöpande säkra arbetet 
ska tre moment vara en integrerad del 
i verksamhetsstyrningen: riskanalys, 
kontrollåtgärder och uppföljning. Att 
dessa moment genomförs och dokumen-
teras med god kvalitet är grundläggande 
för Trafikverkets resultat och för den 
interna styrningen och kontrollen. Det 
är inte möjligt att etablera intern styr-
ning och kontroll på ett sätt som gör att 
det aldrig uppstår fel i organisationen, 
men myndighetsledningen ska känna 
en rimlig trygghet för att verksamheten 
bedrivs på rätt sätt.

övergrIPande arbeTssäTT
Trafikverket har en god grund för att 
fortlöpande säkra arbetet med den inter-
na styrningen och kontrollen genom att 
det finns en strategi för arbetet, kriterier 
för värdering av risker och möjlighe-
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ter samt en process för genomförande. 
Genomförandet anpassas efter förutsätt-
ningarna i analysområden: mål, projekt, 
förvaltning, löpande verksamhet och 
utvärdering av ledningssystemet. Ex-
terna och interna revisioner är en del av 
den interna styrningen och kontrollen. 
Återkommande revisioner genomförs 
exempelvis inom områdena trafiksäker-
het, miljö och arbetsmiljö.

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. 

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.

sTora rIsker och  
revIsIonsobservaTIoner
För flera stora risker har det under året 
genomförts åtgärder som gör att de kun-
nat prioriteras ned. Exempel på risker 
där risknivån bedöms ha sänkts: 

•	 Risken	för	större	problem	vid	
införande av ett nytt EU-gemen-
samt trafikstyrningssystem för 
järnvägen. 

•	 Risken	för	otydlighet	vid	priori-
tering av projekt där ekonomisk 
förskottering sker från till exem-
pel kommun. 

•	 Risken	för	att	beslutade	tidplaner	
inte kan hållas för fastställelse 
av planer för väg och järnväg. 

•	 Risken	för	oegentligheter	i	och	
med att ett ”visslarsystem” 
införts för att anonymt kunna 
anmäla. 

•	 Risken	för	brister	i	styrning	av	
forskning och utveckling.

Inför 2013 kommer det att finnas högt 
prioriterade risker där de pågående åt-
gärderna ännu inte fått tillräcklig effekt. 
Exempel på kvarstående högt priorite-
rade risker där riskreducerande åtgärder 
måste fortsätta in i 2013 är: 

•	 Brister	i	förmågan	hos	järnvä-
gens tekniska system leder till 
hög risk för många avbrott. 

•	 Risk	att	vi	inte	lever	upp	till	
kunders och samarbetspartners 
förväntningar avseende punkt-
lighet, minskade störningar och 
trafikinformation. 

•	 Brister	i	driftsäkerheten	(bris-
tande redundans) kan leda till att 
kritisk datakommunikation inte 
fungerar. 

•	 Dimensioneringar	av	väg-	och	
järnvägsanläggningar är inte 
tillräckligt riskbaserade, vilket 
ökar sannolikheten för brister. 
Risken har särskilt aktualiserats 
i de befintliga anläggningarna på 
grund av klimatförändringarna. 

•	 Brister	i	kontinuitetshantering	
inom väg- och järnvägstrafiken 
kan leda till samhällsekonomis-
ka förluster.

Under året har Riksrevisionens effek-
tivitetsrevision genomfört omfattande 

granskning av Trafikverkets verksam-
het. De förslag och risker som Riksrevi-
sionen lyfter fram tar Trafikverket till 
sig och för in i redan pågående utveck-
lingsarbeten för till exempel planerings-
systemet, förbättrad produktivitet, 
styrramverk underhåll och renodlad 
beställare.

För flera av aktiviteterna är tiden 
sedan Trafikverket bildades för kort för 
att full effekt ska ha hunnit uppnås.
Andra granskningar har pekat på vikten 
av att ytterligare förbättra det systema-
tiska arbetet med säkerhet. Ett område 
att särskilt uppmärksamma sedan 2013 
är säkerheten vid arbete i spårmiljö. 

Ett internt säkerhetsråd har etable-
rats under 2012 för att stärka arbetet 
med bland annat trafiksäkerhet, arbets-
miljö och informationssäkerhet. 
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Trafikverket har regeringens 
uppdrag att verka för ökad  
produktivitet i anläggnings- 
branschen. 

Trafikverkets beställarroll
Trafikverket är den enskilt största 
beställaren på den svenska anlägg-
ningsmarknaden. Därmed har vi stor 
möjlighet att påverka branschens pro-
duktivitet. För att skapa större möjlig-
het till utveckling har vi beslutat om en 
strategisk inriktning som bland annat 
innebär att vi ökar andelen totalentre-
prenader samt konsultavtal baserade på 
avtal om fastpris. Andelen upphandlade 
totalentreprenader av den totala voly-
men uppgick till 33 procent, vilket är en 
ökning jämfört med 2011. 

För konsultuppdrag gäller att de ska 
vara tydligt resultat- och produktspe-
cificerade vid upphandlingen, så att 
konsulten får ett totalåtagande. Under 
2012 upphandlades mindre än 5 procent 
av konsultuppdragen på detta sätt. 

åtgärder för att öka  
produktiviteten
Arbetet för att åstadkomma ökad 
produktivitet har under året bedrivits 
inom ramen för fyra projekt. Ett särskilt 
produktivitetskontor har bildats för att 
koordinera verksamheten, föra ut ge-
mensamma arbetssätt i organisationen 
och ta fram nya mätmetoder.

Projektet Produktivitets- och innova-

tionsutveckling i anläggningsbranschen 
(PIA) har pågått sedan hösten 2010. Syf-
tet är att ta fram förslag på åtgärder för 
ökad produktivitet för enskilda produkt-
kategorier (exempelvis spårväxlar och 
vägbeläggning), men även att utveckla 
upplägg och metoder för hur produk-
tiviteten ska mätas. Under året har 
produktivitetsprogram beslutats för fem 
nya produktkategorier, förutom de fem 
som beslutades under 2011. De beslutade 
åtgärderna har börjat genomföras. Mät-
ningen för enskilda produktkategorier 
har påbörjats och kommer att presente-
ras i Trafikverkets årsredovisning 2013. 

Projektet Renodlad beställarroll rik-
tar in sig på det förhållningssätt som ska 
prägla sättet att bedriva verksamheten 
utifrån rollen som beställare. En renod-
lad beställarroll skapar förutsättningar 
för marknaden att öka innovations- och 
produktivitetsgraden. Den tillåter även 
leverantörerna att konkurrera om valet 
av teknisk lösning. Ett omfattande 
arbete pågår med kompetensutveckling 
och förändring av arbetssätt inom hela 
Trafikverket. Arbetet med att förändra 
beställarrollen ska bidra till att målet om 
fullt utvecklade affärsformer för totalen-
treprenad och konsultupphandling kan 
nås till 2018.

Inom SISU 2013 arbetar Trafikverket för 
ökad produktivitet i anläggningsbran-
schen och ett förbättrat funktionssätt 
för marknaden genom att se över våra 
arbetssätt och verktyg för inköp och 
upphandlingar. Ett helt nytt inköps- och 
beställningssystem för Trafikverket har 
utvecklats och körts i en pilotverksam-
het under 2012. 

Inom Trafikverket pågår även ett 
antal FOI-projekt (forskning och innova-
tion kopplade till ökning av produktivi-
tet).

Exempel: Forskning och utveckling ger lägre 
priser: De stabilitetshöjande åtgärderna 
i Bana väg i väst kunde reduceras genom 
att vi använde nya modeller för att beräkna 
hållfastheten hos kalkcementpelare och nya 
modeller för sättningsberäkningar. Besparing-
en bedöms vara minst 60 miljoner kronor.

mätning av produktivitet
Produktivitet i den övergripande  
verksamheten 
En av de indikatorer vi har valt för 
produktiviteten i den övergripande 
verksamheten är Trafikverkets totala 
omsättning under året i förhållande 
till den totala personalkostnaden för 
anställda och konsulter. Utfallet för 2012 
blev 7,16.
Byggande
Från och med 2012  använder vi ett 
produktivitetsmått enligt en ny modell, 
baserad på en produktionsvolymsviktad 
nettonuvärdeskvot (NNK). Måttet tas 

Exempel: Totalentreprenader ger lägre 
priser: Vid byggandet av en bro i Rotebro 
ändrades en planerad utförarentreprenad till 
en totalentreprenad, vilket gav entreprenören 
möjlighet att lämna förslag på egna tekniska 
lösningar. Besparingen bedöms vara minst 
100 miljoner kronor.

Produktivitets-  
och effektivitets- 
utveckling
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Produktivitetsutveckling inom drift och underhåll

fram för namngivna objekt i nationell 
plan där Trafikverket påbörjat arbete.
Måttet är en indikator på utvecklingen 
av den beräknade samhällsnyttan enligt 
Trafikverkets modell för samhällsekono-
misk analys. Den faktiska nyttan uppstår 
först sedan projektet är färdigställt och 
trafiken är i gång. Måttet inkluderar 
inte samtliga effekter, eftersom inte alla 
är beräkningsbara. Effekterna kan vara 
både positiva och negativa, till exempel 
minskad trängsel och intrång i natur- 
och kulturområden. 

Beräkningen av produktivitetsmåttet 
för 2012 baseras på NNK från

•	 regeringens	kvalitetssäkrings-
uppdrag för objekt som ännu inte 
byggstartat

•	 Nationell	plan	för	transport-
systemet 2010–2021 och andra 
gällande planer för objekt som 
har byggstartat. 

NNK beräknas enbart för namngivna 
objekt i  nationell plan där utfall före-
kommit under 2012. Det framräknade 
produktivitetsmåttet för 2012 är 0,51. 
Det betyder att de projekt som bedrivits 
ger tillbaka i genomsnitt 51 procent på 
insatt kapital, det vill säga en nettoav-
kastning på 0,5 kronor per satsad krona.
En indikator för byggverksamheten är 
den totala byggherrekostnaden i förhål-
lande till Trafikverkets totala investe-
ringsvolym under året. En modell för 
en sådan mätning har initierats, men 
mätningen omfattar än så länge bara 
2012. Utfallet blev 16,82 procent. 

Utförandeentreprenader bygger till 
stor del på upphandlade mängder med 
styckepriser. Utvecklingen av stycke-
priser inom olika områden kan vara en 
indikator på produktivitetsutvecklingen. 
Men den speglar också konjunktur- och 
marknadsläget samt i viss mån af-

färsmässiga överväganden baserade 
på analys av risker och möjligheter vid 
anbudsgivning. Den genomsnittliga 
kostnaden för jordschakt och fyllning 
inom byggområdet har ökat under 2012  
med 2 kr/m3 vilket motsvarar en kost-
nadsökning på 6,3 procent. Detta är 
väsentligt högre än nettoprisindex (NPI) 
och även högre än väg- och banindex. 
Analysen bygger på ett slumpmässigt 
urval av mängdförtecknade priser under 
2011 och 2012. Under 2013 kommer 
analysen att omfatta större delen av de 
kontrakt med mängdförteckningar som 
tecknas. På så sätt ökar säkerheten i 
analysen. Det är i dagsläget för tidigt att 
dra några ytterligare slutsatser eller att 
analysera orsaker. 

Produktivitetsutveckling inom 
drift och underhåll
Det nya ramverket för underhåll syftar 
bland annat till att tydliggöra effektsam-
band inom drift och underhåll. Ramver-
ket kommer att utgöra en god grund för 
framtida produktivitetsmätningar inom 
underhåll. 

Underhåll inom väg utgörs till stor del 
av beläggningsunderhåll. Den årliga vo-
lymen bestäms främst utifrån tillstånds-
mätningar, men också utifrån vilket eko-
nomiskt utrymme som finns disponibelt 
med hänsyn till naturliga variationer i 
vinterväghållningskostnaderna.

En indikator för att mäta produktivi-
teten är att jämföra den totala kostnaden 
för underhållsbeläggning i förhållande 
till kvalitet och trafikvolym. Kvaliteten 
mäts i form av ojämnheter (IRI) och 
spårdjup (millimeter). Trafikvolymen 
har varit i stort sett konstant under 
perioden (2008–2012).  

Kostnaden för bitumen motsvarar 

ungefär en tredjedel av de totala kost-
naderna. Priset på bitumen har varierat 
kraftigt under perioden och har ökat 
med 50 procent från 2008, medan net-
toprisindex (NPI) under samma period 
ökade med 5 ,2 procent. 

Kvalitetsutvecklingen har ändå varit 
i stort sett konstant trots att åtgärderna 
har varierat under åren, vilket kan vara 
en indikator på att det skett en viss pro-
duktivitetsutveckling inom området. Ef-
fektsambandet är osäkert och det behövs 
analyser baserade på längre mätserier. 

Underhåll inom järnväg består av 
större utbyten av kontaktledningar, 
spår och spårväxlar med mera samt 
underhållsarbeten som spårriktning, 
spårslipning, säkerhetsbesiktningar och 
avhjälpande underhåll. 

En indikator för att mäta produk-
tiviteten är att jämföra den totala 
underhållskostnaden med antalet besikt-
ningsanmärkningar och tågstörande 
fel. Trafikvolymen har varit i stort sett 
konstant under perioden. Se diagram 35.

Prisutvecklingen för underhåll av 
järnväg har ökat med 6,7 procent sedan 
2008. Det kan jämföras med NPI som 
under samma period ökat med 5,2 
procent.

Antalet tågstörande fel har minskat, 
vilket sannolikt är en effekt av tidigare 
kvalitetssatsningar. Detta kan vara 
en indikator på att det skett en viss 
produktivitetsutveckling inom området. 
Effekterna av ökade satsningar 2011 och 
2012 bör synas under de kommande 
åren. Även här är effektsambanden än 
så länge osäkra, och det behövs analyser 
baserade på längre mätserier.

Intern effektivitet
Målet med att öka den interna effek-
tiviteten är att frigöra medel som kan 

DIAGRAM 34
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Intern effektivitet

omfördelas i verksamheten på ett sätt 
som ökar samhällsnyttan. Arbetet ska 
också stärka resultatkulturen inom 
Trafikverket.

Arbetet omfattar alla de kostnader 
som Trafikverket kan påverka och som 
inte avser upphandlade entreprenader. 
Med den utgångspunkten identifierades 
en potential att sänka kostnaderna med 
totalt 2–3 miljarder kronor fram till 
utgången av 2013. Det finns en beslutad 
plan för genomförandet av kostnads-
sänkningarna som omfattar över 200 ef-
fektiviseringsinitiativ inom all verksam-
het i Trafikverket.

Effektiviseringsinitiativen är av olika 
karaktär. Stordriftsfördelar går att ta 
till vara inom de centrala funktionerna, 
exempelvis kommunikation, personal 
och ekonomi. Dessa har i allt väsentligt 
realiserats. Kostnaderna och beman-
ningen inom dessa funktioner har mins-
kat kraftigt 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. 
Vissa långsiktiga bestående kostnads-
sänkningar förutsätter också betydande 
investeringar.

Det totala årsvärdet av de effektivise-
ringsinitiativ som vi har genomfört till 
och med 2012 är 1 700 miljoner kronor, 
räknat från det att effektiviseringspro-
grammet startade 2010. Av det avser 750 

miljoner kronor åtgärder som genom-
förts under 2012.

Exempel på åtgärder som är genom-
förda under 2012 (kostnadssänkning i 
miljoner kronor):

•	 optimering	av	personalresurser	
inom investeringsverksamheten 
(cirka 150 miljoner kronor)

•	 renodling	av	beställarrollen	
(cirka 230 miljoner kronor)

•	 övergång	från	lokal-	till	fjärr-
styrning av tågtrafik (cirka 15 
miljoner kronor)

•	 fortsatt	resursdimensionering	
av centrala funktioner (cirka 30 
miljoner kronor)

•	 optimerad	konsultanvändning	
inom it-produktionen (cirka 50 
miljoner kronor)

•	 samlokalisering	och	förtätning	
av kontorslokaler (cirka 10 miljo-
ner kronor)

•	 outsourcing	med	enhetliga	servi-
cenivåer inom arbetsplatsservice 
(cirka 20 miljoner kronor)

•	 digitalisering	och	centralisering	
av diarium och arkiv (cirka 5 
miljoner kronor).

Genom effektiviseringarna har vi fri-
gjort cirka 500 miljoner kronor under 
2012. Dessa utgörs av de kostnadssänk-
ningar som fått effekt under 2012, med 
avdrag för engångskostnader knutna till 
effektiviseringarna och omställning av 
egen personal. 

Genom det interna effektiviseringsar-
betet beräknas kostnaderna sjunka med 
2,5 miljarder kronor vid ingången av 
2014 jämfört med 2010 då Trafikverket 
bildades. En stor del av utrymmet som är 
möjligt att omfördela är redan intecknat 
i planeringen för 2014–2015. 

 

Tabell 48
Omfördelning av beräknat utrymme genom sänkt kostnadsnivå vid ingången av 2014

miljarder kronor,  
2014 års prisnivå

Beräknad kostnadssänkning 2,5

sänkta anslag 1) -0,5

Tillkommande verksamheter 2) -0,1

”intecknat” i infrastrukturplaneringen 3) -1,4

kvarstående reserv 0,5

1)  sänkta anslag för administration och sektorsuppgifter under 2010 och 2011
2) Tillkommande verksamheter avser bland annat verksamhet från sjöfartsverket, Transportstyrelsen och dåvarande 
     statens institut för kommunikationsanalys, utan medeltillskott.
3) Genom regeringens och riksdagens beslut ska 17 miljarder kronor av de föreslagna utökningarna under 2014–2025    

finansieras genom Trafikverkets effektiviseringsarbete.
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medarbetare
Personalstruktur

Personalstruktur
Inom Trafikverket har vi cirka 150 olika 
yrken, som dessutom har undergrupper. 
Antalet tillsvidareanställda har minskat 
från 6 302 till 6 239 vid årets slut, trots 
att 108 konsulttjänster omvandlats till 
anställningar. Via omställningsorganisa-
tionen har cirka 100 (100) anställningar 
avslutats under 2012.

Totalt har antalet nyanställda – in-
klusive konsultväxling – varit 416 (460) 
personer. Utöver konsultväxlingarna 
har nyanställningarna till största delen 
avsett operativ personal vid trafik- 
centralerna. 

Antalet anställda som slutade under 
2012 var 476 (421). Av dem lämnade 244 
(161) personer Trafikverket för annan 
arbetsgivare, vilket alltså var den vanli-
gaste avgångsorsaken, följt av 164 (160) 
pensionsavgångar.

Personalomsättningen 2012 var 6,7 
(6,7) procent.

Medelåldern för Trafikverkets  
anställda är 48 (48) år. 

kompetensförsörjning,  
vidtagna åtgärder
Förmågan att rekrytera, attrahera, 
utveckla, behålla och ibland även av-
veckla kompetens är avgörande för att 
Trafikverket ska kunna uppnå verksam-
hetens mål. Som ett led i att säkerställa 
kompetens på kort och lång sikt gör vi en 
årlig kompetensförsörjningsplan. Denna 
är grund för åtgärder under året.

Trafikverket har cirka 470 pensions-
avgångar 2013–2015. Detta leder till 
ett stort behov av att rekrytera främst 
ingenjörer, särskilt inom grupper som 
projektledare och tekniska specialister, 
och på kort sikt även 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. Arbetet syftar till att säkerställa 
verksamhetens behov av kompetens 
både på kort och på lång sikt.

Det interna arbetet syftar till att  

Tabell 49
Personalstatistik

2010 2011 2012

antal tillsvidareanställda 6 262 6 302 6 239

antal tidsbegränsat anställda 557 521 682

Totalt antal anställda 6 819 6 823 6 921

Årsarbetskrafter, egen personal 6 226 6 213 6 161

Årsarbetskrafter, konsulter iu 1 591 1 241

antal nyanställningar inkl. konsultväxlingar 2411 460 416

antal avgångar, tillsvidareanställda 200 421 476

– varav pensionsavgångar 110 160 164

Personalomsättning, procent 3,21 6,7 6,7 

antal tillsvidareanställda (genomsnitt) 6 272 6 255 6 229

– varav kvinnor, procent 36 36 36

– varav män, procent 64 64 64

antal tidsbegränsat anställda (genomsnitt) 534 503 621

Totalt antal anställda (genomsnitt) 6 806 6 758 6 850 

1 uppgifterna avser 1 april-31 december

motivera, behålla och utveckla de med-
arbetare vi har. 

I den allt hårdare konkurrensen om 
kompetens på marknaden har vi lagt stor 
vikt vid att Trafikverket ska uppfattas 
som och vara en attraktiv arbetsgivare. 
Vi har genomfört en rad aktiviteter 
riktade till olika målgrupper för att syn-
liggöra Trafikverket externt.

I arbetet för att attrahera nya medar-
betare har vi

•	 genomfört	ett	årligt	traineepro-
gram

•	 deltagit	i	arbetsmarknadsmässor,	
gymnasiemässor och bransch-
mässor

•	 samarbetat	med	ett	flertal	uni-
versitet och högskolor 

•	 hållit	föredrag	och	föreläsningar	
och varit mentorer inom utbild-
ningsområden som är viktiga för 
oss

•	 tagit	emot	praktikanter,	som-
marjobbare och examensarbe-
tare 

•	 branschgemensamt	genomfört	
tävlingen Future City, i syfte att 
öka intresset hos unga för teknik 
och samhällsbyggnad 

•	 utökat	aktiviteterna	i	det	
nationella branschsamarbetet 
Kompetensförsörjning i anlägg-
ningsbranschen – KIA-nätverket

•	 deltagit	i	två	större	arrangemang	
riktade till ”framtidens talanger”

•	 synliggjort	vårt	varumärke	via	
annonskampanjer, artiklar och 
sociala medier.



92

medarbetare
Omställningsarbete

Tabell 50
Chefer

2010 2011 2012

Ledamöter i Trafikverkets direktion 14 15 13

– varav kvinnor, procent 50 40 38

– varav män, procent 50 60 62 

antal chefer 554 555 529

– varav kvinnor, procent 33 34 34

– varav män, procent 67 66 66

Vi har dessutom medarbetare som bland 
annat mottagit utmärkelsen Årets stu-
dent manager 2012.

Lönesättningen är ett verktyg i 
kompetensförsörjningen. Därför har vi 
genomfört endagsseminarier om löne-
bildning för chefer. 

cheFer, ProjekTledare och 
sPecIalIsTer
Vi har förstärkt insatserna för att för-
sörja Trafikverket med chefer, projekt-
ledare och specialister. Ett omfattande 
arbete pågår för att renodla Trafikver-
kets beställarroll, vilket ställer nya krav 
på chefer, specialister och projektledare. 

Trafikverket genomför årligen en 
systematisk chefsbedömning.

Under 2012 har vi utvecklat karri-
ärvägar och systematisk bedömning av 
projektledare och specialister. Syftet är 
att skapa god framförhållning och plane-
ring i kompetensförsörjningen.

Under 2012 har vi påbörjat ett pro-
gram för att stärka ledarskapet hos alla 
chefer. Trafikverket samarbetar med ett 
antal andra myndigheter om ett mentor-

program för nya ledare. Under året har 
vi påbörjat  insatser för att öka andelen 
chefer under 40 år. Vi har inlett ett 
internt program för chefer med hög po-
tential samt en särskild satsning för att 
attrahera yngre högpresterare externt 
och internt. Ett program för kvinnliga 
chefer har också påbörjats.

omställningsarbete
Omställningsorganisationen arbetar 
med individuella åtgärder för att hitta 
lösningar inom eller utanför Trafikver-
ket för övertalig personal. Åtgärderna 
innehåller bland annat möjligheter till 

kompetensutveckling, riktade pensions-
lösningar och hjälp till lösningar utanför 
Trafikverket. 

arbetsmiljö
För att säkerställa att personalansvariga 
chefer uppfyller kompetenskravet enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 
2001:1 genomförs grundutbildning och 
diplomering i arbetsmiljö. Därutöver får 
cheferna en obligatorisk repetitionsut-
bildning vart femte år. Ledningssyste-
met för arbetsmiljö har uppdaterats för 
att möta krav i standarden för arbets-
miljö, OHSAS 18001.
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Analys av kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål

hälsa
Strategiska insatser har lett till att vi 
har ökat våra beställningar till före-
tagshälsovården av främjande och 
förebyggande tjänster, i förhållande till 
beställningarna av mer reaktiva tjänster. 
Vi har genomfört ett antal pilotprojekt 
för att finna nya former för hälsofräm-
jande arbete. Trafikverkets fritidsför-
bund är en resurs i hälsoarbetet och 
bidrar till att stärka den gemensamma 
Trafikverks-kulturen. Vi följer upp 
verksamheten bland annat genom att 
mäta antalet aktiviteter och deltagare. Vi 
har låg sjukfrånvaro, men mönstret med 
högre sjukfrånvaro för kvinnor än för 
män gäller även Trafikverket. 

analys av kompetens- 
försörjningen i förhållande  
till verksamhetens mål
Denna analys av måluppfyllelsen är 
beskrivande, det vill säga den beskriver 
ett tillstånd och inte effekterna av vissa 
åtgärder.

En viktig förutsättning för kompe-
tensförsörjningen är att vi lyckas attra-
hera de målgrupper som är intressanta 
för vår verksamhet. Av den anledningen 
hade vi målet att minst 200 av de sö-
kande till traineetjänsterna ska uppfylla 
de krav som ställs för traineer. Vi fick 
1 196 ansökningar varav 799 uppfyllde 
kraven. Vi överträffade alltså klart vårt 
mål i detta avseende.

Vi anställde cirka 210 sommarjob-
bare. Av de cirka 2 300 som sökte 
sommarjobb hade 80 procent högskole-
utbildning. Vi mäter varje år Trafikver-
kets attraktivitet bland studenter och 
unga yrkesverksamma. Vi gör även en 
jämförande mätning bland våra yngre 
akademiker.

Den årliga chefsbedömningen har 
ökat rörligheten, gett bättre underlag för 
tillsättningar och också bidragit till att 
finna fler kvinnor till ledande befatt-
ningar.
Förändringarna inom Trafikverket är 
stora. Därför är det viktigt att omställ-
ningsarbetet fungerar friktionsfritt. I 
en uppföljning har vi kunnat se att de 
berörda anser att verksamheten fung-
erar bra. I kombination med de omställ-
ningsåtgärder som har genomförts visar 
detta att omställningsarbetet stödjer 
Trafikverkets övergripande mål.

Vi är även på god väg att uppnå målet 
att utforma karriärvägar för minst två 
yrkesgrupper under 2012. Det viktigaste 
för verksamheten bedömdes vara att 
skapa karriärvägar för projektledare 
och specialister, vilket vi har gjort för 
projektledare och är på god väg att fär-
digställa för specialister.

För att vi ska kunna behålla vår per-
sonal måste de känna tillfredsställelse 
i arbetet, baserat på en mängd faktorer. 
Detta mätte vi i en medarbetarunder-
sökning 2011. Med detta resultat som 
grund har varje del av organisation tagit 
fram och genomfört handlingsplaner för 
att ytterligare förbättra arbetstillfreds-
ställelsen. 

Våra åtgärder har bidragit till låg per-
sonalomsättning och låg sjukfrånvaro. 
Det bidrar till att vi fått ut stor effekt 
av de insatser för kompetensutveckling 
som genomförts för chefer och medarbe-
tare, vilket i sin tur hjälper oss att klara 
Trafikverkets uppdrag. 

Konkurrensen om de kompetenser 
Trafikverket behöver för att driva verk-
samheten hårdnar allt mer. Trots det är 
tillgång på den kompetens vi behöver en 
grund för att Trafikverket har uppnått 
de resultat som presenteras i denna års-
redovisning. Vår bedömning är även att 
vi har bra framförhållning i arbetet med 
vår framtida kompetensförsörjning.

 

Tabell 51
Sjukfrånvaro, procent

20101 2011 2012

Totalt 2,2 2,3 2,7 

– varav långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) 41,6 40,7 43,2  

kvinnor 3,1 3,3 3,7  

män 1,7 1,7 2,1 

29 år eller yngre 2,0 2,1 1,9  

30–49 år 2,1 2,1 2,7

50 år och äldre 2,3 2,5 2,7  

1 uppgifterna avser 1 april–31 december 
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Resultaträkning

Resultaträkning

tkr Not
2012-01-01  
2012-12-31

2011-01-01 
2011-12-31

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag Not 1 19 136 962 17 560 611
Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 7 259 054 7 698 580
Intäkter av bidrag 2 349 031 1 231 219
Finansiella intäkter Not 3 118 104 112 268
Summa 28 863 151 26 602 679

Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal Not 4 -4 544 012 -4 567 503
Kostnader för lokaler Not 5 -446 203 -366 989
Övriga driftskostnader Not 6 -19 569 317 -18 797 399
Finansiella kostnader Not 3 -903 402 -902 825
Avskrivningar och nedskrivningar Not 7 -7 882 173 -7 258 273
Summa -33 345 107 -31 892 988

Verksamhetsutfall -4 481 956 -5 290 310

Resultat från andelar i hel- och delägda företag Not 17 -3 723 -4 323

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Not 8 235 800 444 964
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -235 800 -444 964
Saldo 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Not 1 3 446 696 2 740 007
Medel som erhållits av myndigheter för finansiering av bidrag 7 379 470
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 348 543 9 900
Finansiella intäkter 0 561
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål Not 9 2 397 2 525
Lämnade bidrag Not 10 -3 794 246 -2 094 166
Saldo Not 10 10 769 659 297

Årets kapitalförändring Not 11 -4 474 911 -4 635 335
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Balansräkning
Kommentarer till balansräkningen
Tillgångar
Trafikverkets immateriella anläggningstillgångar består 
främst av balanserade utgifter för egenutvecklade 
dataprogram.

Väganläggningar har under året invärderats som 
färdigställda till ett värde av 11 178 miljoner kronor. 
Motsvarande värde för järnvägsanläggningar uppgår 
till 17 706 miljoner kronor. Årets avskrivningar och 
nedskrivningar uppgår till 7 882 miljoner kronor varav 
3 272 miljoner kronor utgörs av avskrivningar på järn-
vägsanläggningar och 4 169 miljoner kronor utgörs av 
avskrivningar på väganläggningar. Värdet av pågående 
investeringar uppgick vid årets slut till 80 798 miljoner 
kronor varav väganläggningar svarade för 29 533 
miljoner och järnvägsanläggningar för 50 921 miljoner. I 
detta ingår ett flertal mycket stora projekt, bland annat 
Citybanan i Stockholm, Västkustbanan inklusive tunnel 
genom Hallandsåsen, Norge/Vänerbanan, Ådalsbanan, 
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 1 523 miljoner 
kronor och består till största delen av förskotteringar 
(lån) från kommuner och avser lån för tidigareläggning 
av investeringar. Den sammanlagda skulden för de 
förskotteringar 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 2012 
ett maximalt förskotteringsbelopp på 3 053 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 2012 ett maximalt förskotteringsbelopp 
avseende investeringar i järnvägsanläggningar på 1 512 
miljoner kronor.

tkr Not 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar Not 12
Balanserade utgifter för dataprogram 161 520 182 676
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 3 582 4 925
Summa immateriella anläggningstillgångar 165 102 187 601                                    

Materiella anläggningstillgångar
Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom Not 13 228 372 787 206 794 567
Förbättringsutgifter på annans fastighet Not 14 93 205 54 248
Maskiner, inventarier, transportmedel m.m. Not 15 688 779 761 256
Pågående nyanläggningar Not 16 80 797 762 86 091 284
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 926 406 1 505 633
Summa materiella anläggningstillgångar 310 878 938 295 206 989

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i hel- och delägda företag Not 17 14 661 18 384
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 18 0 5
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 661 18 389

Varulager m.m.
Varulager och förråd 657 306 646 439
Pågående arbeten 25 495 17 132
Förskott till leverantörer 15 727 46 958
Summa varulager m.m. 698 529 710 529

Fordringar
Kundfordringar 1 503 007 1 581 016
Fordringar hos andra myndigheter 1 788 807 1 878 605 
Övriga fordringar 65 134 44 794
Summa fordringar 3 356 949 3 504 416

Periodavgränsningsposter Not 19
Förutbetalda kostnader 278 647 400 728
Upplupna bidragsintäkter 1 064 674 401 729
Övriga upplupna intäkter 305 338 496 120
Summa periodavgränsningsposter 1 648 659 1 298 578

Avräkning med statsverket Not 20 252 617 -1 081 247

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Not 21 6 425 029 6 393 621
Kassa och bank 151 550 65 094
Summa kassa och bank 6 576 579 6 458 715

SUMMA TILLGÅNGAR 323 592 033 306 303 970

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital Not 22
Statskapital 270 505 706 258 166 368
Resultatandelar i hel- och delägda företag -1 956 470 -1 901 152
Balanserad kapitalförändring 343 380 -234 840
Kapitalförändring enligt resultaträkning -4 474 911 -4 635 335
Summa myndighetskapital 264 417 705 251 395 040

Fonder Not 23 28 339 30 737

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 24 78 201 108 152
Övriga avsättningar Not 25 1 075 119 645 718 
Summa avsättningar 1 153 319 753 870

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret Not 26 2 050 228 2 100 228
Övriga lån Not 27 1 523 229 1 926 020
Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 26 39 667 706 18 885 591
Skulder till andra myndigheter 1 646 757 1 747 746 
Leverantörsskulder 6 788 506 6 545 152
Övriga skulder Not 28 3 360 998 19 928 840
Depositioner 128 133 70 678
Förskott från uppdragsgivare och kunder 79 779 112 559
Summa skulder m.m. 55 245 337 51 316 814

Periodavgränsningsposter Not 29
Upplupna kostnader 2 550 041 2 536 415
Oförbrukade bidrag 139 078 30 204
Övriga förutbetalda intäkter 58 213 240 890
Summa periodavgränsningsposter 2 747 332 2 807 509

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 323 592 033 306 303 970
Ansvarsförbindelser Not 30

Övriga ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse enligt Trafikverkets instruktion
Ansvarsförbindelser enligt Trafikverkets regleringsbrev

Balansräkning
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Anslagsredovisning inklusive
redovisning mot bemyndiganden

Anslagsredovisning inklusive 
redovisning mot bemyndiganden

Disponibla medel Utfall
Anslag perioden 2012-01-01 - 2012-12-31 Ingående

överförings-
belopp

2012-01-01
Not 31

Årets tilldel-
ning enligt
reglerings-

brev

Omdispo-
nerade

anslags-
belopp
Not 32

Indrag-
ning

Totalt
disponibelt

belopp
Netto-

kostnader

Utgående
överförings-

belopp
2012-12-31

Not 33tkr
SPECIFIKATION AV ANSLAG  
UTGIFTSOMRÅDE 22 - KOMMUNIKATIONER
1:1 Väghållning (ramanslag)

12 Övr insatser för effektivisering av transp.syst (ram) 20 962 311 000 -11 902 320 060 287 746 32 314
13 Myndighetsutövning (ram) -1 627 152 000 150 373 150 475 -102

14 Bidrag (ram) varav
14.1 Bidrag för drift av enskilda väg (ram) 51 798 1 040 000 1 091 798 1 044 009 47 789
14.2 Vissa bidrag till trafiksystem (ram) 136 789 0 136 789 0 136 789
S:a 14 Bidrag (ram) 188 587 1 040 000 0 0 1 228 587 1 044 009 184 578

16 Statlig väghållning (ram) varav
16.1 Investeringar i nationell plan (ram) 35 1 207 350 5 743 000 6 950 350 7 164 436 -214 086
16.2 Investeringar i regional plan (ram) 35 35 754 2 675 000 2 710 754 2 415 027 295 727
16.3 Drift och underhåll (ram) 35 387 112 9 880 782 10 267 894 9 309 066 958 829
16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar 35 285 393 198 000 483 393 168 826 314 567
16.5 Bärighet, tjälsäkring och  rekonstruktion (ram) -83 269 1 562 000 1 478 731 1 507 190 -28 459
S:a 16 Statlig väghållning (ram) 1 832 340 20 058 782 0 0 21 891 122 20 564 544 1 326 578

S:a 1:1 Väghållning (ramanslag) 2 040 262 21 561 782 0 -11 902 23 590 142 22 046 774 1 543 368
1:2 Banhållning (ramanslag)

8 Myndighetsutövning (ram)
8:1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram) 35 3 106 5 200 -2 956 5 350 2 561 2 789
9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram) 13 773 411 000 424 773 397 369 27 404

10 Banhållning (ram)
10.1 Investering i nationell plan (ram) 35 627 657 5 043 000 5 670 657 6 273 409 -602 752
10.2 Drift, underhåll och trafikledning (ram) 35 -1 659 289 7 621 343 5 962 054 6 974 224 -1 012 170
10.3 Räntor och återbetalning av lån (ram) 35 633 551 1 546 000 2 179 551 1 270 283 909 269
S:a 10 Banhållning (ram) -398 081 14 210 343 13 812 262 14 517 915 -705 653

11 Övriga insatster för effektivisering av transportsystemet 
(ram) 35 15 627 104 000 -12 597 107 030 89 482 17 548

S:a 1:2 Banhållning (ramanslag) -365 575 14 730 543 -15 553 14 349 416 15 007 327 -657 911
1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag)

2 Trafikverkets administration (ram) 35 98 983 1 433 089 14 102 -68 579 1 477 595 1 317 405 160 190
S:a 1:3 Trafikverket: Administration (ramanslag) 98 983 1 433 089 14 102 -68 579 1 477 595 1 317 405 160 190
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

1 Icke statliga flygplatser - del till Trafikverket (ram) 37 61 808 1 205 -37 63 013 63 013 0
3 Beredskapsflygplatser (ram) 7 000 7 000 6 999 1
4 Bidrag till regional infrastrukturplanering 41 205 -1 205 40 000 40 004 -4

S:a 1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (ramanslag) 37 110 013 0 -37 110 013 110 016 -3
1:7 Trafikvavtal (ramanslag)

2 Trafikavtal - del till Trafikverket (ram) 59 616 831 000 -59 616 831 000 804 381 26 619
S:a 1:7 Trafikavtal (ramanslag) 59 616 831 000 -59 616 831 000 804 381 26 619
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till  

Transeuropeiska nätverk (ramanslag)
5 EU-stöd, TEN (ram) 35 172 340 348 500 520 840 211 909 308 932

S:a 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till  
Transeuropeiska nätverk (ramanslag) 172 340 348 500 0 0 520 840 211 909 308 932

1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag)
3 Trängselskatt: Admin - del till TRV 35 4 621 40 000 44 621 33 244 11 377
6 Trängselskatt Stockholm - överskott tr.skatt del till TRV (ram) 35 319 727 965 885 1 285 612 549 979 735 633

S:a 1:11 Trängselskatt i Stockholm (ramanslag) 324 349 1 005 885 0 0 1 330 234 583 224 747 010
36:5 (2003 ) Ersättning till Statens järnväg för kostnader i sam-

band med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (ramanslag) 
5 Lagfartskostnader (ram) 6 105 0 6 105 0 6 105
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Anslagsredovisning inklusive

redovisning mot bemyndiganden

Finansiella villkor
Anslag 1:1 ap 16.1 
Det har under året inte varit aktuellt att infria betalningsutfästelser avseende villko-
rat aktieägartillskott till SVEDAB.

Trafikverket får i särskilda fall nyttja anslaget 1:1 Väghållning, delpost 16.1 Inves-
tering i nationell plan för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd 
vägarbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år. Under 2012 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 Inves-
tering i regional plan, för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd 
vägarbetsplan med högst 10 miljoner kronor per år. Under 2012 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 753 miljoner kronor.

Anslag 1:1 ap.16.3
Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en abonnemangs-
avgift på 1,3 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikations-
systemet Rakel. 

Anslag 1:2 ap.9
Till Inlandsbanan AB har bidrag utbetalats med 115 miljoner kronor och till 
Öresundsbrokonsortiet har ersättning utbetalats med 282 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 Arlanda-
banan Infrastructure AB. Statsbidrag till regionala kollektivtrafikanläggningar och 
spårfordon har utbetalats med 357 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 1,3 miljoner kronor betalats för det gemensamma radiokommunikations-
systemet Rakel. 

Anslag 1:4 ap.10.3
Trafikverket har betalat 25 tusen kronor avseende administrativ avgift för kapital-
täckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB, 1 515 tusen kronor i adminis-
trativ avgift och 29,3 miljoner kronor i ränta avseende Riksgäldskontorets villkorslån 
till A-Train. Hyra för Botniabanan har utbetalats med 724 miljoner kronor.

Anslag 1:6 ap.1
För ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna har 150 tusen kronor använts.

Anslag 1:11 ap.6
Från anslagsposten har 420 miljoner kronor använts till Förbifart Stockholm och 130 
miljoner kronor för trimningsåtgärder i Stockholmsregionen. 

Låneram och krediter
Upplåning per låneram och krediter vid utgången av år 2012 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 2011 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 2013 År 2014 År 2015 Därefter
Summa anslag 120 050 000 104 299 616 108 241 575 12 464 588 10 264 829 8 613 757 76 898 401
Anslag 1:1 Väghållning samt lånefinansierad verksamhet 39 550 000 33 479 424 31 850 211 6 982 410 4 648 071 3 617 279 16 602 452
Anslag 1:2 Banhållning samt lånefinansierad verksamhet 77 000 000 68 530 992 73 576 964 4 831 078 4 978 958 4 430 278 59 336 649
Anslag 1:7 Trafikavtal 3 500 000 2 289 200 2 814 400 651 100 637 800 566 200 959 300

1Avser bemyndiganden enligt 17 § anslagsförordningen, dvs. enbart de åtaganden för vilka anslag ännu inte tilldelats

S:a 36:5 (2003 ) Ersättning till Statens järnväg för kostnader i sam-
band med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (ramanslag) 6 105 0 0 0 6 105 0 6 105

TOTALT UTGIFTSOMRÅDE 22 - KOMMUNIKATIONER 2 336 118 40 020 812 14 102 -155 687 42 215 345 40 081 035 2 134 310

Inkomsttitlar Not

Beräknade inkomster  
enligt regleringsbrev

2012

Utfall inkomster
2012

Not 8
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 24 000 23 891
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 0
6511 Bidrag till Transeuropeiska nätverk 34 211 909
Totalt 24 000 235 800

Anslagsredovisning forts.
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Finansieringsanalys
tkr Not

2012-01-01 
2012-12-31

2011-01-01 
2011-12-31

DRIFT
Kostnader Not 36 -25 460 873 -24 623 274
Finansiering av drift
Intäkter av anslag 19 136 962 17 560 611
Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 37 7 179 759 7 684 750
Intäkter av bidrag Not 38 163 848 59 492
Övriga intäkter 118 104 112 268
Summa medel som tillförts för finansiering av drift 26 598 674 25 417 121
Ökning (-)/minskning (+) av lager -10 867 -72 151
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -80 886 -388 456
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 70 921 -153 654
Kassaflöde från/till drift 1 116 969 179 585

INVESTERINGAR
Investeringar i finansiella tillgångar 3 728 4 323
Investeringar i materiella tillgångar -23 493 700 -23 893 438
Investeringar i immateriella tillgångar -47 035 -61 465
Summa investeringsutgifter -23 537 007 -23 950 580
Finansiering av investeringar
Lån från Riksgäldskontoret 22 799 150 8 048 000
 - amorteringar -2 067 034 -1 007 795
Andra långfristiga lån 494 480 512 459
- amorteringar -17 144 801 -1 204 760
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/ tillförts statsbudgeten 17 497 378 15 758 122
Försäljning av anläggningstillgångar 86 346 13 983
Bidragsmedel som erhållits för investeringar Not 38 2 185 381 1 171 728
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 23 850 899 23 291 737
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 12 496 -726 265
Kassaflöde från/till investering 326 388 -1 385 108

UPPBÖRDSVERKSAMHET
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten 235 800 444 964
Inbetalningar i uppbördsverksamhet 235 800 444 964
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet -235 800 -444 964
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet 0 0

TRANSFERERINGSVERKSAMHET
Lämnade bidrag -3 794 246 -2 094 166
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -3 794 246 -2 094 166
Finansiering av transfereringsverksamhet
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag 3 446 696 2 740 007
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 7 379 470
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 348 543 10 462
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 3 802 617 2 750 938
Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet 8 371 656 772
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 1 451 728 -548 750

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Likvida medel vid årets början 5 377 468 5 926 218
Ökning (+)/minskning (-) av kassa och bank -74 39
Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 31 408 754 188
Ökning (+)/minskning (-) av banktillgodohavanden 86 530 -12 262
Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket 1 333 865 -1 290 715
Summa förändring av likvida medel 1 451 728 -548 750
Likvida medel vid årets slut 6 829 196 5 377 468
 

Finansieringsanalys
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Sammanställning över  

väsentliga uppgifter

Sammanställning över väsentliga uppgifter
tkr 2012 2011 2010
Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad låneram 44 350 000 22 941 800 16 120 000
Utnyttjad låneram 41 717 934 20 985 819 13 945 542

Kontokrediter hos Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit 3 765 130 3 554 798 2 920 725
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året 0 0 -766 046

Räntekonto
Räntekostnader 29 346 30 115 0
Ränteintäkter 85 494 83 484 21 236

Avgiftsintäkter
Intäkter som inte disponeras av Trafikverket 23 891 25 589 18 478
Intäkter som disponeras av Trafikverket 7 259 054 7 705 607 4 997 983
Intäkter enligt budget i regleringsbrev 4 670 500 4 515 450 4 364 700

Anslagskredit
Beviljade anslagskrediter 3 758 451 3 480 254 3 494 950
Utnyttjad anslagskredit 705 759 399 708 2 157

Anslagssparande
Summa anslagssparande 2 840 068 2 735 825 1 732 498

Tilldelade bemyndiganden
Belopp intecknade av framtida åtaganden 108 241 575 104 299 616 97 274 600
Summa tilldelade bemyndiganden 120 050 000 124 422 000 109 000 000

Anställda
Årsarbetskrafter (genomsnitt) 6 169 6 197 5 795
Medeltal anställda (inklusive projektanställda) 6 850 6 758 6 806
Driftskostnad per årsarbetskraft 3 981 3 830 3 107

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring -4 474 911 -4 635 335 -4 267 699
Balanserad kapitalförändring 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 myndig-
heters bokföring samt de undantag från EA-regler som beslutats av ekonomistyr-
ningsverket eller som regeringen meddelat i regleringsbrevet för år 2012. 
I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader för den löpande verksamheten. 
I resultatredovisningen ingår även utförda investeringar i väg- och järnvägsanlägg-
ningar.

Anslag och intäkter
Trafikverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom statliga anslag. 

Avräkning mot anslagen görs för den löpande verksamheten med redovisade 
kostnader efter avdrag av intäkter i den anslagsfinansierade verksamheten. 

Investering i väg- och järnvägsanläggningar anslagsavräknas normalt då investe-
ringen utförs. Sådana anslagsmedel tillförs statskapitalet och redovisas därför inte i 
resultaträkningen. 

Undantag från den direkta anslagsavräkningen görs för investeringar som finan-
sieras med lån hos Riksgäldskontoret. Tidpunkten för anslagsavräkning för sådana 
lånefinansierade investeringar beslutas av regeringen. Lånefinansierade investe-
ringar i eldrifts- och teleanläggningar samt vissa anläggningar i Stockholmsområdet 
anslagsavräknas i normala fall i takt med amorteringar vilka baseras på planenliga 
avskrivningar. Lånefinansierade investeringar genom projekt som regeringen sär-
skilt pekat ut kommer att anslagsavräknas i takt med amorteringar som ska göras 
under 25 år från det att respektive anläggning tagits i drift. 

Investering som tidigareläggs genom tillfällig finansiering med lån från externa 
intressenter anslagsavräknas då lånen återbetalas. 

Trafikverket ansvarar för uppbörd av avgifter för trafik på statens spåranläggning-
ar enligt järnvägsförordningen (2004:526). Avgifterna disponeras av Trafikverket 
för finansiering av banhållning och trafikantinformation.

Externa uppdrag utförs mot ersättning enligt villkor i regleringsbrev. Trafikverket 
disponerar de intäkter som uppkommit i de externa uppdragen. Resultatet av de 
externa uppdragen redovisas i resultaträkningen (ingår i årets kapitalförändring) 
och balanseras till kommande år. 

Periodisering görs av inkomster och bidrag. Bidrag från EU avseende stöd till 
Transeuropeiska nätverk samt expeditions- och ansökningsavgifter inlevereras till 
statsverket.

Bemyndiganden
Trafikverket har bemyndiganderamar enligt 17 § anslagsförordningen (2011:223). 
Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån. Förskotte-
ring, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga investeringar i infrastruk-
turella anläggningstillgångar ingår i redovisningen mot bemyndiganderamen

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar aktiveras enligt gällande bestämmelser för 
statliga myndigheter.

Infrastrukturella anläggningstillgångar
Trafikverket redovisar samtliga investeringar i väg- och järnvägsanläggningar 
som tillgång i balansräkningen. Anslagsmedel för utförda investeringar tillförs 
statskapitalet. Anläggningarna värderas till full produktionskostnad oberoende av 
finansieringsform. Eventuell extern finansiering tillförs statskapitalet. Anskaff-
ningskostnad för mark avseende järnvägsanläggningar särredovisas från och med 
år 2002. Mark anskaffad före år 2002 redovisas till ett standardvärde av en krona 
per kvadratmeter. Mark anskaffad från och med år 2002 är redovisad till faktisk 
anskaffningskostnad.

Trafikverket har träffat avtal som innebär finansiell leasing gällande vissa eldrifts-
anläggningar. Dessa anläggningar är aktiverade i balansräkningen. Avtalade lea-
singavgifter 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 då anslagsavräkning av 
räntan görs i takt med byggandet. I värdet för Botniabanan, vilken upplåts av Botnia-
banan AB, ingår ränta under byggnadstid eftersom anslagsavräkning görs under en 
ursprungligt beräknad hyrestid. Projekteringskostnader för planerade investeringar 
aktiveras som pågående nyanläggning. Invärdering från pågående investeringspro-
jekt till färdigställd anläggning sker normalt i samband med att anläggningen tas i 
bruk.

Byggnader, maskiner och inventarier
Anskaffade byggnader, maskiner och inventarier för användning i den egna 
verksamheten redovisas som anläggningstillgång till historisk anskaffningskostnad. 
Planenliga avskrivningar belastar resultat och avräknas mot anslag.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan beräknas linjärt på tillgångarnas ursprungliga anskaff-
ningsvärde med avskrivningstider som fastställts efter bedömning av tillgångarnas 
ekonomiska och tekniska livslängd inom följande intervall:
•	 immateriella anläggningstillgångar: 3–5 år
•	 järnvägsanläggningar: 25–110 år

•	 väganläggningar: 40 år
•	 eldriftanläggningar: 10–35 år
•	 teleanläggningar: 5–20 år
•	 byggnader: 10–40 år
•	 förbättringsutgifter på annans fastighet: 5–15 år
•	 maskiner och inventarier: 3–25 år
•	 färjor: 20–30 år

Från och med år 2008 tillämpas differentierade avskrivningstider för samtliga järn-
vägsanläggningar. Fram till och med år 2007 tillämpades en genomsnittlig avskriv-
ningstid, beräknad som ett genomsnitt av livslängden för de anläggningstyper som 
normalt förekommer i en järnvägsanläggning för huvuddelen av järnvägsanlägg-
ningarna. Differentierade avskrivningstider för järnvägsanläggningar tillämpades 
före 2008 endast för eldrift- och teleanläggningar (som finansierats med lån).

För väganläggningar tillämpas schablonmässigt 40 års linjär avskrivningstid.
Kostnader för vägrätter och servitut aktiveras som en del av produktionskost-

naden för uppförandet av den infrastrukturella anläggningstillgången, dessa skrivs 
sedan av i samma takt som den tillgång de är anskaffade för.

Samtliga avskrivningar redovisas i resultaträkningen. Avskrivning på väg- och 
järnvägsanläggningar där anslagsavräkning skett redan vid investeringens genom-
förande, påverkar årets kapitalförändring.

Aktier och andelar
Andelar i hel- och delägda företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

Varulager och förråd
Varulager och förråd består i huvudsak av material för underhåll och reparation av 
anläggningar. Värdering sker enligt lägsta av anskaffningsvärde enligt FIFU-princi-
pen och verkligt värde. Inkuransberäkning har gjorts efter individuell prövning.

Fordringar
Fordringar tas upp till de belopp som de beräknas inflyta med. Reservering för 
osäkra fordringar görs efter individuell bedömning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas  i bokslutet till aktuell växelkurs 
på balansdagen.

Avsättningar
Avsättning för åtgärdande av miljöstörningar görs då det finns ett föreläggande från 
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 görs för skadeståndskrav i entreprenader, efter bedömning av Tra-

fikverket, då framställan om sådan gjorts och det bedömts sannolikt att skadestånd 
kommer att betalas.

Brytdag
Trafikverket tillämpar enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 10 § förord-
ningen (2000:606) om myndigheters bokföring den 5 januari som brytdag för 
inomstatliga motparter. För externa motparter har Trafikverket 2012 den 11 januari 
som brytdag. Detta för att hålla nere periodiseringsposterna, då Trafikverket är en 
beställande myndighet med mycket stort inflöde av fakturor, främst från utomstat-
liga leverantörer.
 
Undantag från EA-regler
I regleringsbrevet för år 2012 meddelas Trafikverket följande undantag från de 
generella EA-reglerna för statliga myndigheter:
•	 Trafikverket medges undantag från 6 § 2 kap. kapitalförsörjningsförordningen 

(2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta reglerings-
brev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med 
lån. 

•	  Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 1 § 6 kap. kapitalförsörjnings-
förordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är 
av tillfällig natur eller mindre omfattning. 

•	 Trafikverket medges undantag från 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) vad 
gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat över-
skott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialför-
sörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, 
disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.
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Not 1-37
Not 1 Intäkter av anslag
tkr 2012 2011
Ianspråktagna anslag enligt anslagsredovisning 40 081 035 35 897 989
Anslagsmedel som tillförts myndighetskapital  
för investering i järnvägs- och väganläggning -17 497 378 -15 597 371
Redovisade intäkter av anslag  
enligt resultaträkningen 22 583 658 20 300 618
Varav
Verksamheten, intäkter av anslag 19 136 962 17 560 611
Transfereringar, medel  
som erhållits från statens budget 3 446 696 2 740 007

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr 2012 2011
Förare 336 346 297 021
Banavgifter 873 625 810 251
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd 529 600
Summa intäkter av offentligrättslig verksamhet 1 210 500 1 107 872

Färja 79 749 61 677
Uthyrning av reservbroar 2 697 14 267
Utbildning 68 430 53 409
IT och teletjänster 455 169 469 325
Materialförsäljning 1 343 078 1 508 078
Elförsäljning 1 273 903 1 330 340
Fastighetsförvaltning 145 326 76 561
Intäkter i större investeringsprojekt 1 612 758 1 253 419
Övrigt 1 067 444 1 823 632
Summa övriga ersättningar 6 048 554 6 590 708

Summa intäkter och övriga ersättningar 7 259 054 7 698 580

I summa övriga ersättningar ovan ingår följande  
ersättningar som regleras i avgiftsförordningen (1992:191) 4 §:
Tidskrifter och andra publikationer 511 382
Konferenser och kurser 70 330 58 278
Lokaler 66 345 68 489
Tjänsteexport 7 933 8 717

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader  
tkr 2012 2011
Finansiella intäkter 
 Räntekonto hos Riksgäldskontoret 85 494 83 484
 Övriga finansiella intäkter 32 610 28 784
Summa finansiella intäkter 118 104 112 268

Finansiella kostnader
 Ränta lån i Riksgäldskontoret 518 840 365 991
 Räntekonto hos Riksgäldskontoret 29 346 30 114
 Finansiell avgift Botniabanan 295 030 440 070
 Övriga finansiella kostnader 60 186 66 650
Summa finansiella kostnader 903 402 902 825

Not 4 Antal anställda och lönekostnader
tkr 2012 2011
Antal tillsvidareanställda vid årets slut 6 239 6 302
därav män 3 965 4 022
därav kvinnor 2 274 2 280
Lönekostnader 2 984 797 2 955 549

Ersättningar (lön och skattepliktiga förmåner) har  
utbetalats till följande personer utsedda av regeringen:
Gunnar Malm, generaldirektör 1 659 1 637
Mats Sjöstrand, styrelseordförande fr.o.m. 2011-11-04 101 16
Kent Johansson, styrelseledamot, 
tf styrelseordförande 2011-07-01--2011-11-03 50 68
Sten Nordin, styrelseledamot 50 50
Sören Belin, styrelseledamot 50 50
Marie Winslow Andersson, styrelseledamot 50 50
Runar Brännlund, styrelseledamot 50 50
Marie S Arwidson, styrelseledamot t.o.m. 2012-06-30 25 50
Per Kågeson, styrelseledamot t.o.m. 2012-06-30 25 50
Elvy Söderström, styrelseledamot t.o.m. 2012-06-30 25 50
Acko Ankarberg Johansson, styrelseordförande  
t.o.m. 2011-06-30 - 50

Not 5 Kostnader för lokaler
tkr 2012 2011

446 203 366 989

Lokalkostnaderna för 2012 är 79 214 tkr högre jämfört med 2011. Orsaken är främst 
engångskostnader beroende på lösen av hyreskontrakt och samlokaliseringskost-
nader.

Not 6 Övriga driftskostnader
tkr 2012 2011
Summa kostnader för löpande  
verksamhet och investeringar 43 503 228 42 609 324
Aktivering av kostnader för investering -23 933 910 -23 811 925
Kostnader för löpande verksamhet 19 569 317 18 797 399

Not 7  Avskrivningar och nedskrivningar  
tkr 2012 2011
Avskrivningar
Väg- och järnvägsanläggningar 7 441 803 6 791 534
Byggnader och markanläggningar 36 851 33 649
Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 409 7 249
Maskiner,  inventarier, transportmedel m.m. 156 448 239 195
Immateriella anläggningstillgångar 49 444 44 583
Summa avskrivningar 7 691 956 7 116 211

Nedskrivningar
Byggnader och markanläggningar 0 -116
Mark 0 -16
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 134 770
Maskiner, transportmedel och inventarier 160 0
Immateriella anläggningstillgångar 23 010 1 808
Pågående investeringar 159 936 134 879
Omsättningstillgångar 3 978 4 737
Summa nedskrivningar 190 218 142 061

Summa avskrivningar och nedskrivningar 7 882 173 7 258 273

Not 8 Intäkter av avgifter m.m. samt andra 
intäkter som inte disponeras av myndigheten 
tkr 2012 2011
Expeditions- och ansökningsavgifter 23 891 25 589
Bidrag till Transeuropeiska nätverk 211 909 419 375
Summa 235 800 444 964

Not 9 Avsättning till/upplösning av 
fonder m.m. för transfereringsändamål
tkr 2012 2011
Inbetalningar under året -8 033 -8 875
Årets ränteintäkter -431 -561
Transfereringar 10 861 11 961
Avsättning till/upplösning av fonder 2 397 2 525

Not 10 Transfereringar/lämnade bidrag
tkr 2012 2011
Statliga myndigheter/internationella organisationer 44 257 12 418
Statliga bolag/affärsverk 69 931 79 929
Kommuner 1 485 458 610 560
Privata och kommunala företag/organisationer 1 058 012 953 375
Organisationer/ideella föreningar 70 120 82 918
Periodisering enskilda vägar 0 -659 297
Enskilda vägar 1 063 219 1 010 039
Övriga 3 248 4 224
Summa lämnade bidrag 3 794 246 2 094 166

Saldot 10 769 tkr på transfereringsavsnittet avser anslagstilldelning för en,  
tidigare år, periodiserad bidragskostnad som inte anslagsavräknades det år 
kostnaden bokfördes.
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Not 11 Årets kapitalförändring  
tkr 2012 2011
Resultat externa uppdrag1 113 166 135 688
Resultat offentligrättslig verksamhet 24 975 7 054
Resultat från andelar i hel- och delägda företag -3 723 -4 323
Ränta betalningsutfästelse hel- och delägda företag -44 840 -50 995
Resultat Väganläggningar Svinesundsförbindelsen 26 427 31 181
Bidrag för investeringar,  
järnvägs- och väganläggningar 2 185 183 1 171 728
Av- och nedskrivningar av anslags- och  
externfinansierade järnvägs- och väganläggningar2 -7 435 726 -6 858 071
Anslagstilldelning för amortering avseende  
lånefinansierade  järnvägsanläggningar 99 396 86 642
Anslagstilldelning för amortering,  
lånefinansierade broar väg 12 795 12 795
Anslagstilldelning för amortering,  
leasingskuld Botniabanan 428 669 428 669
Årets kapitalförändring enskilda vägar 0 659 297
Anslagstilldelning för amortering avseende 
 lånefinansierade väganläggningar 108 000 0
Utnyttjande av ackumulerat överskott externa 
uppdrag 0 -255 000
Anslagstilldelning för periodiserad bidragskostnad, 
Trafikavtal 10 769 0
Summa -4 474 911 -4 635 335

1Den externa uppdragsverksamheten bedrivs inom ICT, Järnvägsskolan, Material-
service, Färja, UC och Förarprov.

2Avskrivning för väganläggningen Svinesunds-förbindelsen 22 801 tkr (22 827 tkr), 
redovisas inom posten ”Resultat Väganläggningar Svinesundsförbindelsen”.

Not 13 Infraanläggningar, byggnader, mark och annan fast egendom

Väg Järnväg
Byggnader och  

markanläggningar Mark Summa
tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 175 121 615 165 691 855 140 579 914 135 014 089 1 210 223 1 177 863 578 182 545 807 317 489 935 302 429 614
Årets anskaffning 0 0 0 0 259 3 161 92 905 40 609 93 164 43 769
Årets färdigställande från 
pågående investering 11 177 892 9 429 835 17 705 872 5 567 700 84 488 33 963 0 0 28 968 251 15 031 498
Försäljning/utrangering 0 -75 -1 700 -1 874 -16 431 -4 764 -3 729 -8 234 -21 860 -14 946
Utgående 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

Ingående avskrivningar -66 941 123 -63 025 043 -43 101 828 -40 227 352 -652 417 -622 614 0 0 -110 695 368 -103 875 009
Årets avskrivningar -4 169 412 -3 916 080 -3 272 391 -2 875 454 -36 851 -33 649 0 0 -7 478 655 -6 825 183
Försäljning/utrangering 105 0 1 050 979 16 164 3 847 0 0 17 318 4 825
Ackumulerad  avskrivning -71 110 431 -66 941 123 -46 373 169 -43 101 828 -673 104 -652 417 0 0 -118 156 704 -110 695 368

Ingående nedskrivningar 0 0 0 0 0 -116 0 -16 0 -132
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 116 0 16 0 132
Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planenligt restvärde 115 189 076 108 180 492 111 910 917 97 478 087 605 435 557 807 667 358 578 182 228 372 787 206 794 567

Finansiella leasingobjekt avseende eldriftsanläggningar ingår i posten järnvägsanläggningar. Anskaffningsvärde för eldriftsanläggningarna är 310 887 tkr och ackumulerade avskriv-
ningar uppgår till 243 408 tkr. Beträffande leasingskuld, se not 28.

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar
tkr 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 275 857 203 723
Årets anskaffning 22 306 8 769
Årets färdigställande från pågående investering 16 076 63 452
Försäljning/utrangering -29 054 -87
Utgående anskaffningsvärde 285 186 275 857

Ingående avskrivningar -158 101 -113 605
Årets avskrivningar -49 444 -44 583
Försäljning/utrangering 6 043 87
Ackumulerad  avskrivning -201 502 -158 101

Planenligt restvärde 83 684 117 756

Årets nedskrivningar i samband med utrangering/
försäljning

-23 010 0

Pågående immateriella anläggningstillgångar
Ingående pågående anläggning 69 845 80 347
Årets anskaffning 27 833 54 758
Omklassificering till färdig anläggning -16 076 -63 452
Nedskrivning av pågående investering -184 -1 808
Utgående anskaffningsvärde 81 418 69 845

Summa 165 102 187 601
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Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet
tkr 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 75 404 86 837
Årets anskaffning 0 1 653
Årets färdigställande från pågående investering 34 376 2 648
Försäljning/utrangering -2 034 -15 734
Utgående anskaffningsvärde 107 746 75 404

Ingående avskrivningar -32 513 -40 229
Årets avskrivningar -7 409 -7 249
Försäljning/utrangering 0 14 965
Ackumulerad  avskrivning -39 922 -32 513

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -1 101 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 101 0

Planenligt restvärde 66 723 42 891

Årets nedskrivningar i samband  
med utrangering/försäljning -2 034 770

Pågående förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående pågående anläggning 11 357 2 263
Årets anskaffning 51 465 11 742
Omklassificering till färdig anläggning -34 376 -2 648
Utgående anskaffningsvärde 26 481 11 357

Summa 93 205 54 248

Not 15 Maskiner, inventarier, transportmedel m.m.
tkr 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 2 828 469 2 753 261
Årets anskaffning 61 343 79 166
Årets färdigställande från pågående investering 23 076 50 032
Försäljning/utrangering -22 616 -53 991
Utgående anskaffningsvärde 2 890 272 2 828 469

Ingående avskrivningar -2 063 778 -1 878 911
Årets avskrivningar -156 448 -239 195
Försäljning/utrangering 22 328 54 328
Ackumulerad  avskrivning -2 197 899 -2 063 778

Ingående nedskrivningar -3 435 -3 435
Årets nedskrivningar -160 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 594 -3 435

Planenligt restvärde 688 779 761 256

Not 16 Pågående nyanläggningar

Väganläggningar Järnvägsanläggningar

Maskiner, inventarier, 
transport medel, byggnader 

och markanläggningar Summa
tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 29 115 998 28 076 542 56 762 417 49 338 875 212 870 116 860 86 091 284 77 532 278
Årets anskaffning 11 596 286 10 610 355 12 022 531 12 995 276 237 907 180 817 23 856 724 23 786 448
Försäljning/utrangering 0 -6 225 -1 024 -4 034 -110 -774 -1 134 -11 033
Omklassificering till färdig anläggning -11 177 892 -9 429 835 -17 705 872 -5 567 700 -107 564 -83 995 -28 991 328 -15 081 530
Nedskrivning av pågående investering -809 -134 840 -156 842 0 -134 -39 -157 786 -134 879
Utgående anskaffningsvärde 29 533 582 29 115 998 50 921 211 56 762 417 342 969 212 870 80 797 762 86 091 284

Not 17 Andelar i hel- och delägda företag
Swedish National Road Consulting AB (SweRoad) ägs av staten och förvaltas till 
100 procent av Trafikverket.

Andelar och aktieägartillskott
i helägda företag

2012
Andel av resultat

2011
Andel av resultat

SweRoad -3 723 -4 323
Tunnelpersonalen i Malmö AB 0 0
Summa -3 723 -4 323

Andelarna har värderats utifrån bokslut för år 2012. Under 2012 har ingen  
utdelning erhållits. 

Aktieköpen i SweRoad har finansierats med anslag till väghållningen.

Specifikation av 
innehav av andelar i 
helägda företag

Antal
andelar

Andelar
i %

Anskaff-
nings-

värde, tkr
Nominellt

värde, kr

2012
Bokfört

värde, 
tkr

2011
Bokfört

värde, 
tkr

Swedish National Road 
 Consulting Aktiebolag, 
556224-1652, Solna 2 000 100 16 000 100 14 636 18 359

Tunnelpersonalen i 
Malmö AB, 556553-
0234, Malmö 1 000 100 25 100 25 25
Summa 14 661 18 384

Trafikverket förvaltar sedan 2012-01-01 Statens aktieinnehav i Botniabanan AB i 
Likvidation och har regeringens uppdrag att avveckla bolaget. Likvidationen beräknas 
kunna ske under 2013.  Trafikverket har under 2012 förvärvat de aktier som ägts av 
Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun och Umeå kom-
mun till ett belopp om sammanlagt 90 tusen kronor och förvaltar därefter samtliga 
aktier i bolaget. Kostnaden för förvärvet har belastat Trafikverkets anslag 1:3 ap.2.

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2012 2011

Specifikation av andra långfristiga
värdepappersinnehav

Antal
andelar

Andelar
i %

Bokfört
värde, tkr

Bokfört
värde, tkr

Skandfast Ett Handelsbolag, 
916625-3402, Stockholm 0 0 0 5

Not 19 Periodavgränsningsposter
tkr 2012 2011
Förutbetalda kostnader
Förutbetald hyreskostnad Botniabanan AB 0 70 960
Förutbetalda hyreskostnader 5 847 17 144
Förutbetalda kostnader projekt Citybanan 90 880 97 846
Övriga förutbetalda kostnader 181 920 214 779
Summa 278 647 400 728

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna statliga bidragsintäkter 22 860 5 164
Övriga upplupna bidragsintäkter 1 041 815 396 566
Summa 1 064 674 401 729

Övriga upplupna intäkter
Upplupna intäkter för elförsäljning 93 985 95 068
Upplupna intäkter för tjänster enligt JNB 8 000 13 650
Övriga upplupna intäkter 203 353 387 402
Summa 305 338 496 120

Summa periodavgränsningsposter 1 648 659 1 298 578
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Not 20 Avräkning med statsverket
tkr 2012 2011
Uppbörd
Ingående balans -888 -674
Redovisat mot inkomsttitel (-) -235 800 -444 964
Uppbördsmedel som betalats  
till icke räntebärande flöde (+) 236 070 444 750
Fordringar/Skulder avseende Uppbörd -618 -888

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 917 458 958
Redovisat mot anslag (+) 2 170 315 2 358 628
Medel hänförbara till  
transfereringar m.m. som betalats till
icke räntebärande flöde (-) -2 171 212 -2 816 669
Fordringar/Skulder avseende anslag i icke 
 räntebärande flöde 20 917

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -1 062 466 -281 481
Redovisat mot anslag (+) 37 910 720 33 539 361
Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -36 631 342 -34 320 346
Fordringar/Skulder avseende anslag  
i räntebärande flöde 216 912 -1 062 466

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 0 426
Redovisat mot anslag under året  
enligt undantagsregeln 0 -426
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 0 0

Övriga fordringar/skulder på  
statens centralkonto
Ingående balans -18 810 32 238

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 283 430 463 340
Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -2 163 458 -2 886 308
Betalningar hänförbara till  
anslag och inkomsttitlar (+/-) 1 935 141 2 371 920
Saldo 55 113 -51 048

Belopp under utredning 0 0

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 36 303 -18 810

Summa avräkning med statsverket 252 617 -1 081 247

Not 21 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
tkr 2012 2011
Behållning räntekonto 6 425 029 6 393 621
Beviljad räntekontokredit 3 765 130 3 554 798

Not 22 Myndighetskapital
tkr 2012 2011
Statskapital
Ingående balans 258 166 368 246 730 783
Tillförda anslagsmedel för investering 17 497 378 15 597 371
Tillförda anslagsmedel för amortering 0 160 751
Överfört statskapital från Statens konstråd 198 0
Externt tillförda medel föregående år 1 171 728 425 453
Kapitalförändring föregående år -6 329 965 -4 747 990
Summa 270 505 706 258 166 368

Resultatandelar i hel- och delägda företag
Ingående balans -1 901 152 -1 861 873
Resultat föregående år -4 323 -6 928
Ränta föregående år -50 995 -32 351
Summa -1 956 470 -1 901 152

Balanserad kapitalförändring 2012 Justering

Föregående 
års kapital-
förändring 2011

Balanserat resultat  
externa uppdrag 198 204 -119 312 317 516
Balanserat resultat 
 offentligrättslig verksamhet 26 543 7 054 19 489

Balanserad utdelning hel-  
och delägda företag 13 798 0 13 798
Balanserat resultat väganlägg-
ningar Svinesundsförbindelsen 68 943 31 181 37 762
Balanserat resultat  
enskilda vägar 0 659 297 -659 297
Balanserad kapitalförändring 
Rikstrafiken -10 768 0 -10 768
Balanserat resultat räntekonto 46 273 0 46 273
Balanserat resultat av Stock-
holms och Göteborgsprojekten 387 0 387
Summa 343 380 0 578 220 -234 840

Not 23 Fonder
tkr 2012 2011
Ingående balans 30 736 33 261
Årets förändring -2 397 -2 525
Utgående balans 28 339 30 736

Årets förändring specificeras i not 9

Not 24 Avsättningar för pensioner
I posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser ingår de åtaganden 
som Trafikverket har för utbetalning av förtida pensioner. Det återstående åtagandet 
vid årets slut har beräknats till ca 70,8 miljoner kronor enligt nedan.

tkr 2012 2011
Ingående avsättning 83 541 86 551
Årets pensionskostnad 31 566 42 030
Årets pensionsutbetalningar -44 264 -45 039
Utgående avsättning 70 843 83 541

Not 25 Övriga avsättningar
tkr 2012 2011
Avsättning för miljöåtgärder 418 619 409 200
Avsättning för avvecklingskostnader, fastigheter m.m. 5 689 16 010
Avsättning för åtgärdande av  
 brister i slutbesiktning av järnvägsanläggningar 49 070 73 929
Avsättning för personalanpassningar m.m. 45 947 25 357
Avsättning för skadestånd 554 089 121 222
Avsättning för tomställda hyrda lokaler 1 705 0
Summa övriga avsättningar 1 075 119 645 718

Not 26  Lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret
tkr 2012 2011
Lån vid årets början 20 985 819 13 945 614
Under året upptagna lån 22 899 078 8 048 000
Årets amorteringar -2 166 963 -1 007 795
Lån vid årets slut 41 717 934 20 985 819

Lån upptagna för finansiering av
–Väganläggningar (enl. 7 kap 6 § budgetlagen) 7 509 796 6 485 591
–Järnvägsanläggningar (enl. 7 kap 6 § budgetlagen) 32 157 910 12 400 000
–Övriga anläggningstillgångar  
(enl. 7 kap 1 § budgetlagen) 2 050 228 2 100 228

41 717 934 20 985 819
Beviljad låneram
–Anläggningstillgångar (enl. 7 kap 1 § budgetlagen) 2 900 000 2 551 800
–Övriga krediter (enl. 7 kap 6 § budgetlagen) 41 450 000 20 400 000

Trafikverket har fr.om den 1 oktober övertagit lån på  
15 915 078 tkr från Botniabanan.

Not 22 Myndighetskapital forts.

Not 27 Övriga lån
tkr 2012 2011
Förskotteringar väginvesteringar 807 990 1 320 977
Förskotteringar järnvägsinvesteringar 715 239 605 043
Summa övriga lån 1 523 229 1 926 020

Not 28 Övriga skulder
tkr 2012 2011
Skulder finansiell leasing 90 087 16 337 450
Innehålna garantibelopp 1 121 753 1 495 580
Betalningsutfästelse SVEDAB 2 020 166 1 975 326
Övrigt 128 993 120 484
Summa 3 360 998 19 928 840

forts. nästa spalt

forts. nästa sida
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Tidigare hyrsesavtal för Botniabanan, och därtill hörande leasingskuld, har upphört 
i och med att Trafikverket under 2012 övertagit ägandet till anläggningen. Överta-
gandet har finansierats genom att Trafikverket övertagit de lån i Riksgäldskontoret 
som tidigare innehades av Botniabanan AB.

Återstående skulder för finansiell leasing avser hyra av matarledningar och förfaller 
till betalning enligt följande:

År
2013 11 124
2014-2017 48 052
2017-2025 30 911
Summa 90 087

Not 29 Periodavgränsningsposter
tkr 2012 2011
Upplupna kostnader
Upplupna personalrelaterade kostnader 456 230 633 214
Upplupna utgiftsräntor 136 684 112 627
Upplupna kostnader för marklösen 452 100 413 574
Övriga upplupna kostnader 1 505 027 1 377 000
Summa 2 550 041 2 536 415

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag 139 078 30 204
Summa 139 078 30 204

Övriga förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresinkomster 50 713 47 060
Övriga förutbetalda intäkter 7 499 193 830
Summa 58 213 240 890

Summa periodavgränsningsposter 2 747 332 2 807 509

Not 30 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 och 
Banverket. Trafikverket har genom avtal med Svevia AB (f.d. Vägverket Produktion), 
organisations nummer 556768-9848, begränsat risken för frivilliga saneringsarbe-
ten till 20 Mkr per år.

Ansvarsförbindelser enligt regleringsbrev för budgetår 2012:
Enligt punkt 4.1 villkor för anslag 1:2 ap. 10.2, ska Trafikverket för statens räkning 

svara för handläggning av krav på ersättning för åtgärder förknippade med den 
av staten utställda miljögarantin i avtalet om bolagisering av Statens järnvägar 
och därtill gjorda tillägg. Trafikverket ska svara för eventuella kostnader för sådan 
handläggning och sådana krav som avses ovan. 

Enligt punkt 5 har Trafikverket för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att 
när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svensk-Danska Broförbindel-
sen SVEDAB Aktiebolag (SVEDAB), organisations nummer 556432-9083, för att 
bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. 
Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en 
betalningsutfästelse till SVEDAB motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare 
ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till SVEDAB motsvarande 
upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser. Ackumulerad betalningsutfäs-
telse uppgår till 2 020 166 tkr (1 975 326 tkr), varav årets ränta på ackumulerad 
betalningsutfästelse uppgår till  44 840 tkr (50 995 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 31 Ingående överföringsbelopp
Enligt regeringsbeslut 2011-12-20:
– disponeras ingen anslagsbehållning för anslag 1:6 ap.1, ap.3, ap.4 och 1:7 ap.2.
– 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.6, 36:5 (2003) 

ap.5 disponeras hela anslagsbehållningen.

Not 32 Förändring i årets tilldelning
Enligt regleringsbeslut 2011-12-20 har överskott på anslagsposter som Glesbygds-
verket och Kammarkollegiet disponerat överförts till Trafikverket enligt nedan: 

tkr
anslag 1:3 ap.2 14 102

Not 33 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 9 330 32 314
1:1 ap.13 4 560 -102 0
1:1 ap.14.1 104 000 47 789
1:1 ap.14.2 0 136 789
1:1 ap.16* 2 005 878 1 326 578
1:2 ap.8.1 156 2 789
1:2 ap.9 41 100 27 404
1:2 ap.10* 1 421 034 -705 653 0
1:2 ap.11 3 120 17 548
1:3 ap.2 42 993 160 190
1:6 ap.1 0 0
1:6 ap.3 210 1
1:6 ap.4 4 120 -4 0
1:7 ap.2 83 100 26 619
1:10 ap.5 34 850 308 932
1:11 ap.3 4 000 11 377
1:11 ap.6 0 735 633
36:5 ap 5 0 6 105
Summa 3 758 451 -705 759 2 840 068

* 1:1 ap.16  och 1:2 ap.10 enskilda poster

ap.16.1 574 300 -214 086
ap.16.2 267 500 295 727
ap.16.3 988 078 958 829
ap.16.4 19 800 314 567
ap.16.5 156 200 -28 459

2 005 878 1 326 578

ap.10.1 504 300 -602 752
ap.10.2 762 134 -1 012 170
ap.10.3 154 600 909 269

1 421 034 -705 653

Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 14 respektive 
16 under anslag 1:1 samt anslagsposten 10 under anslag 1:2 med den fördelning på 
delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för 
respektive anslagspost överskrids.

Not 34 Bidrag till Transeuropeiska nätverk
Följande bidrag från EU har utbetalats till Trafikverket för finansiering av projekt 
inom området Transeuropeiska nätverk.

tkr 2012 2011
Göteborgs hamn (triangelspår) 0 30 002
Stockholm Norra Länken 38 926 208 659
Malmö Citytunneln 26 072 7 466
Göteborg Marieholmstunneln 0 9 504
Götalandsbanan (höghastighet) 0 2 088
Malmö C (ombyggnad) 20 057 19 643
Baltiska Länken (Karlskrona-Gdynia) 0 56 670
Haparandabanan 0 31 515
Göteborg, Östersjön Hub och ekrar projekt 27 361 29 951
EasyWay 4 579 20 789
Förbifart Norrköping 0 3 087
Göteborg, E6, Partihallsförbindelsen 51 423 0
Botniska korridoren 15 795 0
Förbifart Stockholm 6 062 0
Västlänken, Göteborg 21 634 0
Summa redovisat mot inkomsttitel 211 909 419 374
  
Anslaget 1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk har 
år 2012 avräknats med totalt 211 909 tkr. Utgifter avseende projektet ERTMS har 
år 2010 anslagsavräknats med 18 711 tkr och år 2011 med 70 344 tkr. Resterande 
belopp, 15 277 tkr, kommer att anslagsavräknas i samband med slutförd ERTMS-
installation.

Not 28 Övriga skulder forts.
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Årsredovisningens undertecknande
Borlänge den 18 februari 2013

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens 
ekonomiska ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.

Mats Sjöstrand Gunnar Malm Sören Belin
Ordförande Generaldirektör 

Runar Brännlund Kent Johansson Sten Nordin

Marie Winslow Andersson

Not 36 Drift, kostnader
tkr 2012 2011
Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen -33 345 107 -31 892 988
Justering för ej likviditetspåverkande poster
–avskrivningar och nedskrivningar  
anläggningstillgångar 7 882 173 7 258 273
–realisationsförlust vid avyttring  
av anläggningstillgångar 2 061 11 441
Summa likviditetspåverkande kostnader -25 460 873 -24 623 274

Not 37 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
tkr 2012 2011
Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 
resultaträkningen 7 259 054 7 698 580
Justering för ej likviditetspåverkande poster
 - realisationsvinst vid avyttring av anläggnings-
tillgångar -79 295 -13 830
Summa likviditetspåverkande intäkter 7 179 759 7 684 750

Not 38 Erhållna bidrag för drift och investeringar
tkr 2012 2011
Drift 163 848 59 492
Investeringar 2 185 183 1 171 728
Summa erhållna bidrag för drift och investeringar 2 349 031 1 231 219

Not 35 Kommentarer till anslagsutfall

Anslagspost

Avvikelse årets 
tilldelning – årets 

nettokostnader Avvikelse
16.1 Investeringar i nationell plan avvikelse (ram) -1 421 436 -25%
Tidsförskjutningar av investeringsverksamhet från 
tidigare år medför att årets nettokostnader överstiger 
årets tilldelning. Årets investeringar har genomförts 
enligt plan med beaktande av att det anslagssparande 
på 1 207 mnkr som fanns från 2011.

16.2 Investeringar i regional plan (ram)anlägg-
ningstillgångar 259 973 10%
Planerade bidragsutbetalningar har senarelagts vilket 
medför att årets nettokostnader är lägre än årets 
tilldelning.

16.3 Drift och underhåll (ram) 571 716 6%
Lägre kostnad beror på att behovet av felavhjälpande 
åtgärder varit mindre än beräknat.

16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar 29 174 15%
Lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

8:1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan 
(ram) 2 639 118%
Lägre kostnad på grund minskad ärendevolym.

10.1 Investering i nationell plan (ram) -1 230 409 -24%
Tidsförskjutning av investeringsverksamhet från 
tidigare år medför att årets nettokostnader överstiger 
årets tilldelning. Årets investeringar har genomförts 
enligt plan med beaktande av att det anslagssparande 
på 628 mnkr som fanns från 2011.

10.2 Drift, underhåll och trafikledning (ram) 647 119 8%
I tilldelningen för 2012 ingick 600 mnkr för att finan-
siera en av regeringen beslutad underhållsförstärk-
ning under 2011.Med beaktande av detta är 2012 års 
kostnader i stort lika med tilldelningen.

10.3 Räntor och återbetalning av lån (ram) 275 717 18%
Lägre kostnad än beräknat på grund av lågt ränteläge.

11 Övriga insatser för effektivisering av transport-
systemet (ram) 14 518 16%
Lägre kostnad på grund av minskat behov av oplane-
rade insatser under året.

2 Trafikverkets administration (ram) 115 684 8%
Lägre kostnad som följd av intern effektivisering.

5 EU-stöd, TEN (ram) 136 591 39%
Lägre utfall som följd av senarelagda bidragsutbetal-
ningar från EU.

3 Trängselskatt: Admin - del till TRV 6 756 17%
Lägre kostnad än beräknat.

6 Trängselskatt Stockholm - överskott tr.skatt del 
till TRV (ram) 415 906 43%
Senareläggning av förberedande arbeten och projek-
tering av Förbifart Stockholm

Not 35 Kommentarer till anslagsutfall forts.

forts. nästa spalt



Revisionsberättelse  
för Trafikverket 
Rapport om årsredovisningen
Riksrevisionen har reviderat årsredovisningen för Trafikverket för 2012, daterad 2013-02-18. 

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 2012 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 
på Skatteverket, Ordförande 
SIDA, ordförande i styrelsen för 
Sveriges författarfond, ledamot i 
insynsrådet Försäkringskassan, 
ledamot i insynsrådet Statistiska 
Centralbyrån, styrelseledamot i 
Radiotjänst Kiruna 

2. Gunnar Malm
Trafikverkets generaldirektör,
ordförande i Malm & Partners 
AB, Ordförande i Malm & Part-
ners HB, Ordförande i European 
Infrastructure Managers (EIM)
Ledamot i Internationella 
järnvägsunionens europeiska 
styrelse, ledamot i EU-kom-
missionärens högsta grupp för 
transportfrågor

3. Sören Belin
f.d Vd Green Cargo, styrelsele-
damot Connecta AB
Styrelseledamot i RoadCargo AB

4. Runar Brännlund
Professor i nationalekonomi, le-
damot i Forskningsrådet Formas 
styrelse, ordförande i Konjunk-
turinstitutets Vetenskapliga 
råd i miljöekonomi, ersättare i 
styrelsen för Handelshögskolan, 
Umeå universitet

5. Kent Johansson
Ledamot i Europaparlamentet,
ledamot i Tillväxtverkets 
styrelse, ordförande i Johansson 
Sweden Consulting AB, ordfö-
rande i Rörelsefolkhögskolornas 
intresseorganisation, särskild 
utredare i Cyklingsutredningen 
(regeringsuppdrag) 

 

6. 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 Stockholms-
mässan AB, ordförande i 
styrelsen Stockholmsregionens 
Europaförening, vice ordförande 
i Stiftelsen Electrum, ledamot i 
direktionen för Handelshögsko-
lan Stockholm, ledamot i Sve-
riges kommuner och landsting, 
ersättare i Kungsträdgårdens 
park & evenemang AB

7. Marie Winslow Andersson
Chef för hållbar utveckling, 
Svenska retursystem AB

8. Charlotta Lindmark
Styrelsens sekreterare, chefsju-
rist, Trafikverket

Marie S Arwidson
(i styrelsen till och med 30 juni 
2012), VD Skogsindustrierna, 
ordförande i Andra AP-fonden, 
styrelseledamot i Internationella 
handelskammarens svenska 
nationalkommitté, ICC (Interna-
tional Chamber of Commerce), 
styrelseledamot i Nestor AB

Per Kågeson 
(i styrelsen till och med 30 juni 
2012), adjungerad professor 
i miljösystemanalys, KTH, 
ordförande i Svenska friluftsför-
eningen, ordförande i Torsten 
Östermans stiftelse

Elvy Söderström
(i styrelsen till och med 30 
juni 2012), kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande 
i Örnsköldsvik, styrelseordfö-
rande i Rodret i Örnsköldsvik 
AB, styrelseordförande i Norrtåg 
intresseförening, ledamot i 
Länsstyrelsens insynsråd

Personalrepresentanter
Personalrepresentanterna är  
inte leda  möter i Trafikverkets 
styrelse men har rätt att närvara 
och yttra sig vid all handläggning 
i styrelsen. 

9. Charlotte Olsson
SEKO

10. Airi Aspman Larsson
ST

11. Christina Eklööf
Saco

1. 

6. 

2. 

7. 

3. 

8. 

4. 

9. 

5. 

10. 

11. 
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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. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge Besöksadress: röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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